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 ٢٤٧ 
 

 
 ٧/٢/٢٠٠٠:       التاريخ         للنشر الفوري 

 
 

 بيـــان حـــول
 إعتداء مجموعة كبيرة من المواطنين على قضاة ومحكمة بداية بيت لحم

 
 

 مجموعة كبيرة من المواطنين بمحاصرة مبنـى محكمـة بدايـة بيـت لحـم           ٦/٢/٢٠٠٠قام يوم أمس األحد     
واستمر . ين في المحكمة من الدخول إلى المحكمة أو الخروج منها         واقتحامه، ومنعو المواطنين والقضاة والعامل    

هذا الوضع الخطير إلى أن حضرت األجهزة األمنية التي اتفقت مع هؤالء المجموعة الخارجة عـن القـانون                  
 .على عدم التعرض لها مقابل إنهاء حصار المحكمة

 
 بيت لحم، بصفتها محكمة جنايات، قرراً يقضـي  تأتي هذه السابقة الخطيرة جداً على خلفية إصدار محكمة بداية   

 . سنة١٥بإدانة اثنين من المتهمين بالقتل والحكم عليهم بالسجن لمدة 
 

فعـدم إهتمـام    . كما يأتي هذا االعتداء في ظل حالة التردي والتراجع التي يعيشها الجهاز القضائي الفلسطيني             
 واالنتقاص المستمر من صالحياته أدى، وبالضرورة، إلـى       السلطة التنفيذية بهذا الجهاز وعدم إحترام قراراته،      

 .المس بهيبة التطاول عليه وعلى أعضاءه من قبل الخارجين عن القانون
 

إننا في الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن إذ نشجب ونستنكر هذه الحادثة التي تشكّل سـابقة خطيـرة                  
ي، ونستغرب من موقف األجهزة األمنية الفلسطينية التي لـم تعمـل            وانتقاصاً كبيراً من هيبة القضاء الفلسطين     

 :على اعتقال المشاركين في هذه الجريمة واتخاذ اإلجراءات القانونية بحقّهم، نطالب بما يلي
التأكيد على إحترام الجهاز القضائي والحفاظ على هيبته، من خالل إحترام قراراته التي تعتبر عنوانـاً                  .١

 .الطعن بها إال من خالل الوسائل القانونية وأمام المراجع القضائية األعلىللحقيقة ال يجوز 
 .وجوب إتخاذ اإلجراءات القانونية الصارمة والرادعة بحق كل من شارك في هذه الحادثة .٢
فتح تحقيق رسمي مع الجهات المعنية في األجهزة األمنية التي لم تقـم بواجهـاز باتخـاذ اإلجـراءات          .٣

 .خالفينالقانونية بحق الم
 

 - إنتهى -



 ٢٤٨ 
 

 



 ٢٤٩ 
 

 
 ٢٢/٢/٢٠٠٠:    التاريخ                    للنشر  الفوري 

 
 

 بيـــان حـــول
 االعتداء على  تجمع سلمي بالقوة في مدينة الخليل

 
 

 بتفريق اعتصـام سـلمي      ٢٢/٢/٢٠٠٠في مدينة الخليل اليوم     ) حفظ النظام (قامت قوات الشرطة الفلسطينية     
وقـد قامـت قـوات الشـرطة     . لمعلمين وطلبة المدارس أمام مديرية تربية شمال الخليلنظّمه مجموعة من ا  

بتفريق االعتصام من خالل االعتداء بالضرب على المعتصمين ما أسفر عن إصابة عدد منهم، أغلـبهم مـن                  
 .طلبة المدارس، وإدخال حوالي عشرين منهم إلى المستشفى ومراكز الطوارئ لتلقّي العالج

 
لهيئة الفلسطينية المستقلّة لحقوق المواطن إذ نؤكّد على ضرورة احترام حق كافـة المـواطنين فـي                 إننا في ا  

التجمع وعقد االجتماعات العامة السلمية، لنعرب عن استنكارنا لقيام الشـرطة الفلسـطينية بالتـدخّل لفـض                 
 . ةاعتصام مهني عبر فيه مجموعة من المواطنين عن مطالبهم ومواقفهم بصورة سلمي

 
 

 - إنتهى -
 



 ٢٥٠ 
 

 



 ٢٥١ 
 

 
 ٢٩/٢/٢٠٠٠: التاريخ         للنشر  الفوري 

 
 

 بيـــان حـــول
 حملة االعتقاالت في صفوف طلبة جامعة بيرزيت

 
 

تعرب الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن عن قلقها البالغ من حالة التـوتّر التـي يعيشـها الشـارع                   
ذتها األجهزة األمنية في صفوف طلبة جامعة بيرزيت والتي طالت العديـد        الفلسطيني نتيجة االعتقاالت التي نفّ    

 . منهم
 

تشدد الهيئة على أن عدم احترام اإلجراءات القانونية في القبض والتوقيف يشكل انتهاكـاً لحقـوق المـواطن                  
لفعل على األحداث   وتدعو الهيئة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى عدم المبالغة في ردة ا          . وخرقاً ألحكام القانون  

كما تدعو إلى اإلفراج عن كافة الطلبة المعتقلين ما شـأنه  . التي وقعت في جامعة بيرزيت يوم السبت الماضي   
 . أن يسهم في تهدئة األوضاع وانتظام الدراسة في الجامعة

 
 

 - إنتهى -
 



 ٢٥٢ 
 

 



 ٢٥٣ 
 

 
 ٢١/٣/٢٠٠٠:            التاريخ                للنشر  الفوري 

 
 
 حـــولبيـــان 

  االعتداء على عدد من العاملين في مستشفى ناصر
 
 

 باقتحام مستشفى ناصر فـي خـانيونس واالعتـداء       ١٩/٣/٢٠٠٠قام عدد من المواطنين يوم األحد الماضي        
وقـد أصـيب نتيجـة ذللـك        . بالضرب المبرح، وتحت تهديد السالح، على عدد من العاملين في المستشفى          

الكتف وجروح في العينين، إضافة إلى إصابة عدد من الممرضين والعاملين           الممرض محمد حمودة بكسر في      
في المستشفى بجراح مختلفة، وقد تدهورت حالة الممرض حمودة الصحية في وقت مبكّر من هذا اليوم األمر                 

  . الذي استدعى إدخاله إلى العناية المركزة
 

كر بشدة هذا اإلعتداء، الذي يأتي ضمن سلسـلة مـن           إننا في الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن نستن       
اإلعتداءات المتكررة على المرافق العامة والعاملين فيها، مما يشير إلى وجود حالة عامـة مـن االسـتهتار                  
بالقانون في ظل غياب الرادع القانوني المناسب، وتهاون بعض الجهات الرسـمية فـي اتخـاذ اإلجـراءات                  

 وندعو إلى وجوب فتح تحقيق فوري في هذه الحادثة، وتطبيق القانون بشكل حـازم               .القانونية بحق المخالفين  
 .لمنع تكرار وقوع مثل هذه الجرائم التي تمس بأمن المواطنين بشكل عام

 
 

 - إنتهى -
 



 ٢٥٤ 
 

 



 ٢٥٥ 
 

 
 ٢٦/٣/٢٠٠٠: التاريخ         للنشر  الفوري 

 
 

 بيـــان حـــول
 استمرار اعتقال  الدكتور عبد الستار قاسم 

 
 

قام اليوم وفد من الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، يضم مدير عام الهيئة واثنـين مـن محاميهـا،                   
 يومـاً،  ٣٧بزيارة الدكتور عبد الستار قاسم األستاذ في جامعة النجاح والمحتجز في سجن أريحا المدني منـذ   

 .دون أن توجه له أي تهمة أو تتخذ بحقه إجراءات قانونية سليمة
 

تستنكر الهيئة الفلسطينية المستقلّة لحقوق المواطن بشدة استمرار احتجاز الدكتور قاسم بشكل تعسفي، وتطالب              
كما تؤكّد على مطلبها الثابت بضرورة اإلفـراج عـن كافـة     . السلطة التنفيذية بضرورة اإلفراج الفوري عنه     

 .المعتقلين بشكل غير قانوني
 

 
 - إنتهى -



 ٢٥٦ 
 

 



 ٢٥٧ 
 

 
 ٤/٤/٢٠٠٠:      التاريخ         للنشر  الفوري 

 
 

 بيـــان حـــول
 االعتداء على شخصيتين عامتين

 
 

تعرب الهيئة الفلسطينية المستقلّة لحقوق المواطن عن قلقها البالغ من تفشي ظـاهرة العنـف فـي المجتمـع                   
البيئـة،  الفلسطيني والتي كان آخرها حادثي االعتداء على كل من الوزير يوسف أبو صفية، وزيـر شـؤون                  

 .وعضو المجلس التشريعي السيد قدورة فارس، من قبل أشخاص يعملون في السلطة التنفيذية
 

االعتـداء   تأتي هاتين الحادثتين ضمن سلسلة حوادث خطيرة مشابهة وقعت خالل الفترة القليلة الماضية، مثل               
المحامين في غزة في شـباط  على العاملين في مستشفى ناصر في خانيونس في آذار الماضي، واالعتداء أحد            

الماضي، واالعتداء على محكمة بيت لحم في وقت سابق من ذات الشهر، واالعتداء على عضـو المجلـس                   
معاويـة  . ، واالعتداء على عضو المجلـس التشـريعي د        ١٩٩٩التشريعي عبد الجواد صالح في أواخر عام        

لتشريعي المعتصمين أمام منزل عائلة عوض      المصري في ذات الفترة، وقبلها االعتداء على أعضاء المجلس ا         
، وغيرها من الحوادث التي تشير إلى وجود توجهـات خطيـرة، سـواء لـدى           ١٩٩٨اهللا في البيرة في عام      

 .المواطنين أو لدى العاملين في السلطة، نحو اعتماد العنف كوسيلة لفض النزاعات
 

لغياب سيادة القانون وضـعف المسـاءلة الحقيقيـة         إن استمرار مثل هذه االعتداءات هو أحد النتائج المؤسفة          
كمـا أن  . للمخالفين وتغييب القضاء الفلسطيني عن اتخاذ إجراءات صارمة في الحـوادث السـابقة المماثلـة            

اشتراك عناصر من األجهزة األمنية في تنفيذ بعض هذه االعتداءات يشير إلى تفشي ظاهرة استخدام المنصب                
 .األجهزةواستغالل النفوذ داخل هذه 

 
تستنكر الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن بشدة حادثي االعتداء على الوزير أبو صفية والنائـب               

 :فارس، وجميع حوادث االعتداء األخرى، وتدعو إلى ما يلي
تطالب السلطة الوطنية الفلسطينية باتخاذ إجراءات حقيقية لمعاقبة المخالفين، وعدم االقتصار علـى ردود               .١

لفعل التقليدية المتمثلة بإطالق التصريحات بشأن نية السلطة معاقبة الفاعلين، أو باإلعالن عن تشكيل لجـان                ا
 . تحقيق، أو باتخاذ إجراءات شكلية بحق المخالفين سرعان ما يتم تخفيفها أو تجاوزها

منية، وذلـك فـي   تطالب بإجراء مراجعة شاملة إلجراءات وآليات المساءلة واالنضباط داخل األجهزة األ         .٢
 .ظل تكرر لجوء أشخاص يعملون في هذه األجهزة إلى استغالل مناصبهم والقيام باعتداءات على المواطنين



 ٢٥٨ 
 

تطالب النائب العام في السلطة الوطنية الفلسطينية بضرورة القيام بواجبه بتحريك دعـوى الحـق العـام                  .٣
 . لوائح اتهام بحقهموإجراء التحقيق وإحالة األشخاص المشتبهين للمحاكمة وتقديم

تطالب المجلس التشريعي بالوقوف وقفة جادة أمام هذه الظاهرة التي وصلت مرحلة ال يمكن التغاضي أو                 .٤
السكوت عنها، وإجراء مراجعة شاملة لجميع حوادث االعتداء التي وقعت وكيفية تعامل الجهـات المختصـة                

 .معها
ادة القانون وتفعيل دور القضاء الفلسطيني، والتي هـي  تؤكّد الهيئة على مطلبها الثابت بضرورة تحقيق سي  .٥

 .المخرج الحقيقي من هذه األزمة والعالج المناسب لهذه الظاهرة
 
 

 - انتهى -



 ٢٥٩ 
 

 
 ١٠/٤/٢٠٠٠: التاريخ         للنشر  الفوري 

 
 

 بيـــان حـــول
 قيام نيابة أمن الدولة بتمثيل الحكومة أمام المحاكم النظامية

 
 

 محامية الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن األستاذة صبحية جمعة إنسحابها           ١٠/٤/٢٠٠٠سجلت اليوم   
 نيابـة  ٢٥/١٠/٩٩وكانت الهيئة قد تقدمت بتـاريخ  .  أمام محكمة العدل العليا بغزة١٧٣/٩٩من القضية رقم    

إصدار القرار القطعي   عن المستدعين ماهر سالم وجمال عبد اهللا وشعبان الوصيفي بطلب للمحكمة المذكورة ب            
علمـاً  . باإلفراج عن المستدعين بسبب اإلعتقال غير المشـروع   ) جهاز األمن الوقائي  (بإلزام المستدعي ضده    

 .١٩٩٦بأنه كان قد تم إعتقال المواطنين المذكورة أسماؤهم في شهر آذار عام 
 

الحكومة بدالً من النيابة العامة المدنيـة  جاء قرار الهيئة باإلنسحاب إعتراضاً على قيام نيابة أمن الدولة بتمثيل  
 .صاحبة اإلختصاص األصيل

 
 

 - انتهى -



 ٢٦٠ 
 

 



 ٢٦١ 
 

 
 ٧/٥/٢٠٠٠:    التاريخ         للنشر  الفوري 

 
 

 بيـــان حـــول
 "صوت الحب والسالم"إغالق محطة إذاعة 

 
 

، بدخول مقـر    ٥/٥/٢٠٠٠قامت قوات تابعة للمباحث الجنائية وجهاز المخابرات العامة يوم الجمعة الماضي            
في رام اهللا والطلب من المسؤولين عنها إغالق المحطة ووقـف البـث،             " صوت الحب والسالم  "محطة إذاعة   

هـذا مـع العلـم أن       . وذلك دون إبراز أي أمر خطي صادر عن أي جهة قضائية أو غيرها بإغالق المحطة              
 .ل القانونيةالمحطة المذكورة حاصلة على ترخيص من وزارة اإلعالم وفق األصو

 
، وتعليمـات  ١٩٩٥إن هذا اإلجراء المتخذ بحق المحطة المذكورة يخالف قانون المطبوعات والنشـر لسـنة              

مجلس الوزراء بشأن ترخيص محطات البث المحلية، والتي تقضي جميعها بأن أي إجراء ضـد أي مؤسسـة       
 أن هذا اإلجـراء يعتبـر انتهاكـاً    كما. إعالمية يجب أن يكون من خالل القضاء أو من خالل وزارة اإلعالم           

 .لحرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي واإلعالمي
 

إننا في الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الموطن إذ نستغرب من قرار إغـالق المحطّـة، نطالـب السـلطة                
 .لبث المحليةالوطنية الفلسطينية بإعادة فتحها فوراً ووقف كافة أشكال التدخّل في عمل المؤسسات ا

 
 

 - انتهى -



 ٢٦٢ 
 



 ٢٦٣ 
 

 
 ١٠/٥/٢٠٠٠:  التاريخ         للنشر الفوري

 
 

 المحكمة العليا في رام اللّه 
 تُصدر قراراً باإلفراج عن أربعة معتقلين سياسيين

 
 

بناء على دعوى تقدمت بها الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، أصدرت المحكمة العليـا فـي رام اهللا       
 قراراً نهائياً يقضي باإلفراج الفوري عن أربعة مواطنين فلسطينيين اعتقلوا مـن          ١٠/٥/٢٠٠٠األربعاء  اليوم  

وقضت المحكمة أن اعتقال المواطنين األربعة غير قانوني،      . ١٩٩٨قبل أجهزة أمن فلسطينية منذ أواخر عام        
محمـد عطايـا، محمـد جـرادات،     ثابت مرداوي، :  والمواطنون األربعة هم   .وأنّه يجب اإلفراج عنهم فوراً    

 .وشريف محيي الدين
 

وكان محامو الهيئة قد توجهوا بالوكالة عن المواطنين األربعة إلى المحكمـة العليـا فـي رام اللّـه بتـاريخ             
 طالبين منها أن تأمر باإلفراج عنهم، كون اعتقالهم قد تم خالفاً للقانون ودون مراعاة اإلجراءات                ٢/٥/١٩٩٩

، قراراً مؤقّتاً في هذه الـدعوى       ٨/٧/١٩٩٩وكانت المحكمة العليا أصدرت، بتاريخ      . جبة اإلتباع القانونية الوا 
أمرت بموجبه النائب العام للسلطة الوطنية الفلسطينية ببيان األسباب التي تمنع من اإلفـراج الفـوري عـن                  

برير اعتقال المسـتدعين خالفـاً      ولم تقبل المحكمة العليا ما تقدمت به النيابة العامة من طعون لت           . المستدعين
يذكر أنه ترافع في الدعوى المحامي مصطفى مرعي، مسؤول القسم القـانوني فـي الهيئـة،         . ألحكام القانون 

 .وشاركه في تمثيل المستدعين المحامي حسين أبو هنود
 

 :وفي أعقاب صدور قرار المحكمة العليا دعت الهيئة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى ما يلي
ضرورة اإلفراج عن المواطنين األربعة احتراماً لقرار المحكمة العليا وسيادة القانون والفصـل بـين                •

 .وكذلك ضرورة اإلفراج عن كافة المعتقلين الموقوفين خالفاً لقرارات القضاء وللقانون. السلطات
 .احترام قرارات كافة المحاكم الفلسطينية، التي تعتبر عنواناً للحقيقة •
ن اعتقال المواطنين في غير الحاالت التي يجوز ذلك فيها قانوناً، واالمتنـاع عـن اعتقـال       التوقّف ع  •

مواطنين على خلفية آرائهم ومعتقداتهم الفكرية والسياسية، أو دون مراعـاة اإلجـراءات القانونيـة الواجبـة          
 .اإلتباع، واحترام كافة ضمانات الموقوفين وفقاً للقانون النافذ

 
 

 - إنتهى -



 ٢٦٤ 
 

 



 ٢٦٥ 
 

 
 ٣٠/٥/٢٠٠٠: التاريخ         للنشر  الفوري 

 
 

 بيـــان حـــول
 "المنارة" وراديو " النصر"   إغالق تلفزيون

 
 

 ٣٠/٥/٢٠٠٠قامت قوات تابعة للمباحث الجنائية في الساعة الواحدة والنصف من صـباح اليـوم الثالثـاء                 
. سؤولين عنه إغالق المحطة ووقـف البـث       المحلي في رام اهللا والطلب من الم      " النصر"بدخول مقر تلفزيون    

ووضـعت  . التي تبث من نفس المقـر وتخضـع لـنفس اإلدارة          " المنارة"وشمل قرار اإلغالق محطة راديو      
ولـم تبـرز    . المباحث العامة مقر المحطتين تحت حراسة رجال أمن، وتمنع أي شخص من الـدخول إليـه               

 أو غيرها بإغالق المحطتين، كما لـم تحـدد مـدة    المباحث العامة أي أمر خطي صادر عن أي جهة قضائية    
هذا مع العلم أن المحطتين المذكورتين حاصلتين على تـرخيص مـن وزارة             . اإلغالق أو الجهة المصدرة له    
 .اإلعالم وفق األصول القانونية

 
 فـي رام اهللا     المحلي" وطن"بعد أيام قليلة من إعادة فتح تلفزيون        " المنارة"و  " النصر"يأتي أمر إغالق محطتي     

المحليـة  " صوت الحب والسالم"كما يأتي بعد أسابيع على إغالق إذاعة        . الذي أغلقته المباحث العامة لعدة أيام     
 .، وأعيد فتحها بعد ذلك بأسبوع٥/٥/٢٠٠٠في رام اهللا التي أغلقت في 

  
، وتعليمات  ١٩٩٥لسنة  إن هذه اإلجراءات المتخذة بحق المحطات المذكورة تخالف قانون المطبوعات والنشر            

مجلس الوزراء بشأن ترخيص محطات البث المحلية، والتي تقضي جميعها بأن أي إجراء ضـد أي مؤسسـة       
كما أن هذه اإلجراءات تعتبر انتهاكـاً       . إعالمية يجب أن يكون من خالل القضاء أو من خالل وزارة اإلعالم           

من شأنها التضييق على الحريات العامة وإشـاعة        لحرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي واإلعالمي، و       
 .جو من الخوف لدى العاملين في المجال الصحفي

 
إننا في الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الموطن إذ نستغرب من قرار إغالق المحطّتين المذكورتين ونعتبـره      

 ووقف كافة أشكال التدخّل فـي عمـل         مخالفاً للقانون، نطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بإعادة فتحهما فوراً        
كما نطالب المجلس التشريعي بالوقوف في وجه هذه اإلجراءات التـي باتـت نهجـاً             . مؤسسات البث المحلية  

 .معتاداً في التعامل مع محطات البث المحلية
 
 

 - إنتهى -



 ٢٦٦ 
 

 



 ٢٦٧ 
 

 
 ٦/٦/٢٠٠٠: التاريخ         للنشر  الفوري 

 
 

 بيـــان حـــول
  لدى جهاز األمن الوقائيوفاة مواطن موقوف

 
 

 الخليل، وذلك فـي مكـان       - عاماً من بيت أمر    ٣٥ المواطن خالد محمد يونس بحر،       ٦/٦/٢٠٠٠توفي اليوم   
وكان جهاز األمن الوقائي قـد اسـتدعى المـواطن المـذكور فـي             . توقيفه لدى األمن الوقائي في الظاهرية     

ف لدى الجهاز دون أن يسمح لذويه بزيارتـه أو           لمركز الظاهرية، ومنذ ذلك الوقت وهو موقو       ٢٥/٥/٢٠٠٠
 .إطالعهم على أسباب اعتقاله، وذلك حسبما أفاد شقيق المتوفي للهيئة

 
إننا في الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الموطن نطالب النائب العام والجهات المختصة بالتحقيق في ظروف               

كمـا  . داب طبيب من طرفهم للمشاركة في تشريح الجثـة وأسباب وفاة المواطن المذكور، والسماح لعائلته بانت 
 .نطالب بالتحقيق في ظروف اعتقال المواطن، وما إذا تم توقيفه وفقاً لألصول القانونية

 
 

 - إنتهى -
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٦٨ 
 

 



 ٢٦٩ 
 

 
 ٧/٦/٢٠٠٠:     التاريخ                 للنشر  الفوري 

 
 

 بيـــان حـــول
 اعتقال الصحفي ماهر العلمي

 
 

 عاماً، وتـم    ٥٥ الصحفي ماهر العلمي،     ٦/٦/٢٠٠٠المخابرات العامة الفلسطينية صباح يوم الثالثاء       اعتقلت  
وتفيد زوجة الصحفي العلمي أنه تم اسـتدعاء زوجهـا إلـى مقـر أمـن                . تحويله إلى سجن رام اهللا المدني     

لمقـاالت التـي    ، وجرى استجوابه حول ا    ١/٦/٢٠٠٠المؤسسات في المخابرات العامة يوم الخميس الماضي        
وتفيـد  . الذي يبثّه تلفزيون القدس التربـوي     " مساحة للرأي "ينشرها وحول مشاركته في إحدى حلقات برنامج        

زوجة المواطن العلمي أنه طلب من زوجها إلتزام بيته إلى أن يتم اإلتصال به، وفي يوم االثنين اتصـل بـه                     
 . يوم الثالثاء، حيث تم اعتقالهأمن المؤسسات في المخابرات العامة وطلبوا منه مراجعتهم

 
إننا في الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن إذ نستنكر اعتقال الصحفي ماهر العلمي ونعتبر ذلك اعتداء                
على حرية الرأي والتعبير، نطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بضرورة اإلفراج الفوري عن المواطن العلمـي       

 .ي حرية العمل الصحفيووقف كافة أشكال التدخل ف
 

 
 - إنتهى -



 ٢٧٠ 
 

 



 ٢٧١ 
 

 
 ٣/٧/٢٠٠٠: التاريخ         للنشر  الفوري 

 
 

 بيـــان حـــول 
 األحداث األخيرة التي شهدتها مدينتا رام اهللا والبيرة

 
 

إثر خالف شخصي بين أفراد من سكان مخيمي األمعري وقدورة من جهة، وأفراد من سكان حي الشرفة في                  
ية، أقدم المواطن راجي فارس صقر من سكان مخيم األمعري ظهر يوم السـبت الموافـق                البيرة من جهة ثان   

 سـنة،  ٢٥ على إطالق النار من سالحه الشخصي غير المرخص على المواطنة أحالم دقمـاق،      ١/٧/٢٠٠٠
اتهـا  بينما كانت متواجدة في ملحمة أسرتها الكائنة في رام اهللا التحتا، مما أدى إلى إصابتها برصاصـتين ووف        

بعد ذلك قامت مجموعات من المواطنين بإغالق المحالت التجارية، ووضع الحـواجز            . على الفور نتيجة ذلك   
والمتاريس على الطرقات الرئيسية والفرعية داخل مدينتي رام اهللا والبيـرة، وإشـعال النـار فـي إطـارات       

 . يةالسيارات، وبعض المحالت والمطاعم، وتكسير بعض واجهات المحالت التجار
 

، عقـدت   ٢/٧/٢٠٠٠الحقاً لتحويل المتهمين في القضية إلى محكمة أمن الدولة يوم أمس األحـد الموافـق                
وفـي نهايـة الجلسـة    . ٣/٧/٢٠٠٠المحكمة المذكورة جلستها مساء يوم أمس وفجر اليوم اإلثنين الموافـق           

 سنة، من   ٢٩جي فارس صقر،    را: أصدرت المحكمة قراراتها بحق المتهمين، والتي جاءت على النحو التالي         
سكان مخيم األمعري، وهو المتهم الرئيس في القضية، حكم عليه باإلعدام شنقاً حتى المـوت بتهمـة القتـل                   

 عاماً مـع األشـغال      ١٢ سنة، من سكان مخيم قدورة، حكم عليه بالسجن لمدة           ٢٤العمد؛ جمال حسين عزو،     
ت النطق بالحكم بحقّ المتهم الثالث إبراهيم فـارس صـقر           هذا في حين أجل   . الشاقة بتهمة اإلشتراك في القتل    

وقد اندلعت احتجاجات عنيفة وتم إغالق الشوارع، وتخريب ممتلكات خاصة وعامـة،            . حتى يتم القبض عليه   
الحقاً لصدور األحكام المذكورة للضغط نحو إلغاء قرار المحكمة المذكور وعدم المصادقة عليـه مـن قبـل                  

 .نيةرئيس السلطة الوط
 

، كانت األجهزة األمنية على علم مسبق بالتطورات التي سـبقت الحـادث             الهيئةوفقاً لمعلومات متوفرة لدى     
المؤسف، خاصة مهاجمة بيت أهل المغدورة في البيرة، وإطالق النار عليه قبل يوم واحد فقـط مـن حـادث         

فية لمنع تفاقم األحداث، كـالتحقيق فـي        القتل، لكن تلك األجهزة لم تتخذ في حينه اإلجراءات اإلحترازية الكا          
 . الموضوع وإعتقال الجناة ومصادرة األسلحة غير المرخصة التي بحوزتهم

 



 ٢٧٢ 
 

  إذ تستنكر الجريمة التي راحت ضـحيتها المواطنـة أحـالم    الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن إن
 ملف القضية إلى محكمة أمن الدولة لم يكـن          دقماق، وإذ تؤكّد على ضرورة معاقبة مرتكبيها، ترى أن إحالة         

 .سليماً، كون القضاء العادي هو صاحب اإلختصاص األصيل للنظر في مثل هذه المنازعات
 

ترى الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن أن أهم األسباب التي أدت إلى تدهور األوضـاع األخيـرة          
 :تتمثّل بما يلي

ح غير المرخص وسوء استعماله على نطاق واسع، وعدم معالجة مثل هـذه              إنتشار ظاهرة حيازة السال    .١
 .الظاهرة الخطيرة بصورة جذرية من قبل الجهات المسؤولة

عدم قيام األجهزة األمنية، في مختلف مراحل القضية، بمسؤولياتها القانونية في منـع وقـوع الجريمـة،               .٢
 .ووقف تخريب الممتلكات العامة والخاصة

أخذ القانون باليد في الكثير من المناطق الخاضعة لسـيطرة السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية،          قيام فئات ب   .٣
 .وتغاضي األجهزة األمنية عنها

 
من أجل معالجة األحداث األخيرة، وغيرها من أحداث مماثلة، تطالب الهيئة الفلسطينية المسـتقلة لحقـوق                 

 :ية بضرورة العمل على ما يليالمواطن الجهات المسؤولة في السلطة الوطنية الفلسطين
 
إلغاء محاكم أمن الدولة، لعدم قانونيتها وإلفتقارها لضمانات الدفاع واإلستئناف، ولما ينطوي عليه عملهـا       .١

من مساومة على إجراءات المحاكمة العادلة، وألن في توليها ألعمال القضاء سلب لصالحيات المحاكم المدنية               
 .ذات اإلختصاص األصيل

إتباع اإلجراءات القضائية السليمة أمام المحاكم المختصة، لضمان حقّ الدفاع، وبالتالي تـوفير              ضرورة   .٢
 .شروط المحاكمة النزيهة والعادلة

عدم تنفيذ حكم اإلعدام الذي أصدرته محكمة أمن الدولة، وإعادة النظر في القضية من جديد أمام المحاكم                  .٣
 .المدنية المختصة

 .يادة القانون من قبل جميع المواطنين دون تمييزالعمل على ضمان إحترام س .٤
ضبط حمل وحيازة السالح في جميع الحاالت، ومن قبل جميع المواطنين، واتخاذ اإلجـراءات القانونيـة              .٥

 . الصارمة بحقّ كّل من يخالف ذلك
 

الصـارمة  وفي الختام، تؤكّد الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن على ضرورة المعالجة الجذرية و            
إن تكرار مثل هذه األحداث يهدد بإفراغ مبـدأ سـيادة    . ألحداث من هذا النوع لضمان عدم تكرارها مستقبالً       

 .القانون من محتواه الحقيقي
 
 

 - إنتهى -



 ٢٧٣ 
 

 

 ١٢/٩/٢٠٠٠: التاريخ         للنشر الفوري
 
 

 بيـــان حـــول
 تهمحكم اإلعدام الصادر عن محكمة أمن الدولة العليا بحق الم

 محمد داوود خواجة من مخيم الشاطيء
 
 

 خرج المواطن مصطفى احمد بارود من سكان مخيم جباليا إلى عمله في ميدان فلسـطين             ٥/٩/٢٠٠٠بتاريخ  
على إثر ذلك، قامـت عائلـة المـواطن         . في مدينة غزة لممارسة عمله كصراف للعملة، ولم يعد إلى منزله          

وبعد البحث والتحري من قبـل الشـرطة واألجهـزة          . ة عن اختفائه  المذكور بإبالغ الجهات األمنية المختص    
 في بيت المتهم محمد داوود خواجة، وقـد         ٨/٩/٢٠٠٠األمنية األخرى، تم العثور على جثة المواطن بتاريخ         
 . ظهرت عليها عالمات التعفن وآثار اعتداء بآالت حادة 

  
. زة بخاصة، وفي جميع أنحـاء الـوطن بعامـة         لقد أثارت هذه الجريمة البشعة سخط المواطنين في قطاع غ         

وعلى أثر ذلك، قام الرئيس عرفات بتشكيل محكمة أمن الدولة العليا، والتي بدأت جلساتها العلنية صباح يـوم                  
 في مقر اإلدارة العامة للشرطة وسط إجراءات مشددة، وبحضور عدد كبير مـن  ١١/٩/٢٠٠٠االثنين بتاريخ  
محكمة المذكورة من ثالثة قضاة عسكريين كّل منهم برتبة عقيد، في حين مثـل              وقد تشكلت ال  . عائلة المغدور 

أما ممثل الدفاع الذي تم انتدابه من قبل المحكمـة فقـد كـان              . خالد القدرة ونائبه فايز حماد نيابة أمن الدولة       
 .المحامي رياض مطير

 
ينما لم يتدخل محامي الـدفاع فـي أي    استمعت المحكمة بشكل متواصل إلى أدلة اإلثبات المقدمة من النيابة، ب          

ثم استمعت المحكمة إلى المرافعة الشفوية من النيابة التي طالبت بإنزال عقوبـة           . مرحلة من مراحل المحاكمة   
 .ولم يتفوه المتهم ولو بكلمة واحدة خالل الجلسة. اإلعدام بحق المتهم

 
وفي ختام الجلسة أصـدرت حكمهـا   .  بالحكمرفعت المحكمة جلستها إلى الساعة الثامنة مساء من اجل النطق       

لكن تنفيذ الحكم ما زال ينتظـر       . باإلجماع والذي يقضي بإعدام المتهم المذكور رمياً بالرصاص حتى الموت         
 .مصادقة رئيس السلطة الوطنية

 
 
 



 ٢٧٤ 
 

نعتبرها إننا في الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، وإذ نستنكر جريمة قتل المواطن مصطفى بارود و              
 : جريمة بشعة تستوجب إنزال أقصى عقوبة بحق من تثبت إدانته بارتكابها، نؤكّد على ما يلي

 
 .معارضتنا المبدئية لعقوبة اإلعدام، باعتبارها عقوبة قاسية وغير إنسانية وغير قابلة لالستئناف.  ١
 .ضايا المدنيةمعارضتنا المبدئية لوجود محاكم أمن الدولة، ناهيك عن تدخلها في الق.  ٢
مطالبتنا بإعادة قضية مقتل المرحوم مصطفى بارود إلى المحكمة المدنية صاحبة االختصـاص األصـيل               .  ٣

 .بمعالجة مثل هذه القضايا
رفضنا تحويل القضايا الجنائية من المحاكم النظامية إلى المحاكم االستثنائية، سواء المحاكم العسـكرية أو               .  ٤

 ضغط وسخط الناس، لما ينطوي عليه ذلك من المساس بنزاهـة وفعاليـة واسـتقالل          محاكم أمن الدولة، بسب   
 .القضاء

 في الشهر الماضي من أن معالجة القضـايا         الهيئةتأكيدنا على ما ورد في التقرير الخاص الذي أصدرته          .  ٥
نا علـى التوصـيات     المدنية من قبل محاكم أمن الدولة ال يساعد في حل المشكلة بقدر ما يعقدها، وكذلك تأكيد               

 .الواردة في التقرير  المذكور حول طرق المعالجة األسلم
 

 سيادة الرئيس ياسر عرفات عدم المصادقة على الحكم بإعدام المتهم، وإعادة القضية إلـى       الهيئةختاماً، تناشد   
ها المـواطن    عن استنكارها الشديد للجريمة التي راح ضـحيت        الهيئةوفي ذات الوقت، تعبر     . المحاكم العادية 

 .     المحاكم المدنية ذات االختصاصمصطفى بارود، وتطالب بإيقاع أقصى العقوبات بحق الجاني من قبل 
 
 

 - إنتهى -
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 ١٠/٢٠٠٠ /٧: التاريخ         للنشر  الفوري 

 
 بيـــان حـــول

  األمن اإلسرائيلية بحقّ قواتالمجازر التي ترتكبها 
 ضفة الغربية وقطاع غزة وداخل الخط األخضرأبناء الشعب الفلسطيني في ال

 
 

 زعـيم   ٢٨/٩/٢٠٠٠العرب والمسلمين، قام يـوم الخمـيس الماضـي          و  الفلسطينيين في تحد سافر لمشاعر   
حمايـة   تحـت    بزيارة استفزازية إلى باحات الحرم القدسي الشـريف،        ،المعارضة اإلسرائيلية، أرئيل شارون   

وقد جاءت هذه الزيارة، التي قوبلت باحتجاجات شعبية، لتفتح          . اإلسرائيلي االحتاللأمنية مكثّفة من قبل قوات      
، والتي تكررت كثيرا خالل سنوات االحتالل مع كل ما          ألماكن المقدسة  االنتهاكات االسرائيلية ل   جديد ملف من  

. لدينيـة رافقها من أحداث دموية، وخرق لالتفاقيات والقرارات الدولية التي تكفل قدسية وحرمـة األمـاكن ا               
 ١٧ والتـي راح ضـحيتها   ١٩٩٠ونذكر في هذا الصدد بمجزرة الحرم القدسي الشريف في تشرين أول عام        

كما نذكر بمجـزرة    .  شهيدا ٨٠ والتي راح ضحيتها ما يزيد عن        ١٩٩٦شهيدا، وأحداث النفق في أيلول عام       
 . مصليا٢٩ والتي راح ضحيتها ١٩٩٤الحرم االبراهيمي في شباط 

 
 في ظل إجـراءات   في المسجد األقصى،ألداء صالة الجمعة، توجه آالف المسلمين إلى القدس   لتاليفي اليوم ا  

 والشرطة اإلسـرائيلية حرس الحدود مع انتهاء الصالة بدأ الصدام، وأخذ     و .أمنية اسرائيلية مشددة واستفزازية   
 ما ال   دنيين فلسطينيين، وإصابة   مما نتج عنه استشهاد خمسة م      ،بإطالق النار العشوائي والكثيف على المصلين     

 .بالغةمنهم كانت  ٣٠  حوالي مدني، إصابة٢٥٠ يقل عن
 

 أنحاء الضفة الغربية وقطـاع غـزة فـي          مختلف خرج المدنيون الفلسطينيون في      ،٣٠/٩/٢٠٠٠يوم السبت   
عـن غضـبهم    للتعبيـر   الجيش اإلسـرائيلي    الشرطة و  إلى الشوارع ونقاط االحتكاك مع       احتجاجيةمسيرات  

الفلسطينيين  قوات االحتالل اإلسرائيلية المدنيين      وواجهت .ت في الحرم القدسي    ارتكب التيواستنكارهم للجرائم   
 ١٣ سقوط    ورصاص الدمدم المحرم دوليا، مما أدى إلى        بإطالق األعيرة النارية الحية والمطاطية     وحجارتهم  

كانت في الجزء العلوي من الجسم، وعدد       ، جزء ال يستهان به من اإلصابات         جريح ٦٠٠ما يزيد عن    شهيداً و 
محمـد   الجرائم التي ميزت هذا اليوم، استشهاد الطفل         شعومن أب . ال يستهان به من الضحايا كان من األطفال       

 الذي أصيب بدوره بجراح خطيـرة أفقدتـه         ، من سكان مخيم البريج في حضن والده       ) سنة ١٢ (جمال الدرة 
 .مـا عندما حاول تقديم اإلسعاف الالزم له      سنة،   ٤٥بسام البلبيسي،   ف  سائق سيارة اإلسعا  استشهاد  ، و الوعي

  .لقد هزت صورة الطفل البريء درة العالم بأسره ودلت على كثافة وعشوائية إطالق الرصاص الحي
 
 



 ٢٧٦ 
 

وقد أدت فظاعة االنتهاكات اإلسرائيلية الى تزايد وتصعيد مظاهر االحتجاج الشـعبي فـي الضـفة الغربيـة      
أم الفحم  يافا و في   ١/١٠/٢٠٠٠وكما توحد الموقف الفلسطيني يوم األحد        .داخل الخط األخضر  وقطاع غزة و  

 وراهط في النقـب والضـفة الغربيـة         سي والفريد  وسخنين وعرابة  والناصرة وشفا عمرو وكفر كنا وطمرة     
ي القـدس أو   كان الموقف اإلسرائيلي يشتد عنفا وصلفا غير مميز بين الفلسطينيين في غزة أو ف         ،وقطاع غزة 

 .داخل الخط األخضر
 

وفي األيام التالية استمرت المواجهات وارتفع عدد الضحايا في الجانـب الفلسـطيني، وتواصـل التصـعيد                 
كما تزايد عدد الشـهداء  . والطائرات المروحية المسلحة" الو"االسرائيلي الى حد استعمال صواريخ من طراز        

 شهيدا، بينما تجاوز عـدد الجرحـى األلفـين، جـراح            ٨٠ز  في الضفة وغزة وداخل الخط األخضر ليتجاو      
 .الكثيرين منهم خطيرة

 
  الشـرطة وقـوات    إذ تدين وتستنكر الجرائم التي ارتكبتها       و،  الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن    إن
 أسـر الشـهداء      تتقدم من  الفلسطينيين بعامة، واألطفال األبرياء بخاصة، وإذ      اإلسرائيلية بحق المدنيين     األمن

المسـئولية الكاملـة    ورئيسها  تتمنى للجرحى الشفاء العاجل، فإنّها تُحمل الحكومة اإلسرائيلية         و ،بأحر التعازي 
كمـا تعبـر    . ، الشبان منهم واألطفـال    بحق المدنيين الفلسطينيين  والزالت ترتكب   عن المجازر التي ارتكبت     

جتمع الدولي حتى هذه اللحظة عن اتخاذ اجـراءات رادعـة            عن أسفها وقلقها العميقين إزاء إحجام الم       الهيئة
 .ضد الحكومة اإلسرائيلية إللزامها بوقف االنتهاكات

 
 : بما يلي المجتمع الدوليتطالب الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطنكما 
 .األبرياءوبحق أطفاله لمتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، ا اإلسرائيلية فوري لالنتهاكاتوضع حد . ١
 والسـكرتير العـام لألمـم        وعلى رأسها مجلس األمن الدولي     ،ضرورة تحمل المجتمع الدولي ومؤسساته    . ٢

 وضرورة تفعيل دور المفوض السامي لألمـم المتحـدة لحقـوق          . إزاء األحداث األخيرة   اتهم مسؤولي المتحدة،
مم المتحدة لضـمان احتـرام االتفاقيـات        اإلنسان ومنظمات حقوق اإلنسان االقليمية والدولية وتلك التابعة لأل        

 .والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية المدنيين واألطفال
تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة لتقصي الحقائق، لتقدم استنتاجاتها وتوصياتها الى الهيئـات الدوليـة ذات               . ٣

 .العالقة لمحاسبة ومعاقبة المسؤولين عن هذه المجازر
إلسرائيلي باحترام الترتيبات المناسبة بشأن األماكن المقدسة بعامة، وبشأن الحـرم القدسـي         إلزام الجانب ا  . ٤

 .  الشريف بخاصة، تلك الترتيبات التي من شأنها حماية أرواح المصلين وضمان عدم تكرار مثل هذه المجازر
 

 
 - انتهى -



 ٢٧٧ 
 

 
 ١٠/١٠/٢٠٠٠: التاريخ         للنشر الفوري 

 
 

  حـــولانـــبي
  الهجمة اإلسرائيلية على الشعب الفلسطينيتمراراس

 
 واستمرار وتصاعد المواجهـات بـين المـدنيين الفلسـطينيين     إن ارتفاع عدد الشهداء والجرحى الفلسطينيين     

اإلسرائيلية خالل األيام األخيرة يعطي دليالً إضافياً على العنف المفـرط وغيـر المتناسـب الـذي                  قواتالو
ومـن  . ، لقمع المظاهرات واالحتجاجات الفلسـطينية      وحرس حدود   جيشاً وشرطة  ئيليةتستعمله القوات اإلسرا  

الواضح أيضاً أن هذا العنف المفرط ال يميز بين الفلسطينيين في مناطق السلطة الوطنية الفلسـطينية أو فـي                   
عدد الشـهداء   ونتيجة لهذا اإلفراط في استعمال القوة فقد تجاوز         . القدس أو داخل الخط األخضر أو في لبنان       

هذا ناهيك عن   . جراح بعضهم خطيرة  الثالثة آالف،    في حين اقترب عدد الجرحى من        خمسة وثمانين شهيداً  
 .األضرار المادية الجسيمة التي لحقت بالممتلكات وباألماكن المقدسة

 
لسطينيين وفي تطور خطير لألحداث فقد انضم المستوطنون والمتطرفون اليهود إلى حملة االعتداءات على الف             

المدنيين وممتلكاتهم في القدس والضفة وقطاع غزة والناصرة وطبريا وحيفا ويافا وغيرها من المـدن داخـل           
مما يثير شبهة التواطؤ مـن طـرف        ،  تحت سمع وبصر الشرطة والجيش اإلسرائيليين     الخط األخضر، وذلك    

 ومن الجدير بالـذكر،   . سطينيين وممتلكاتهم  في حماية المواطنين الفل    اقم بدوره ت بالتأكيد لم     والتي ،هذه القوات 
أن هجمة القوات اإلسرائيلية ومليشيات المستوطنين والمدنيين المتطرفين اليهود ال زالت على أشـدها حتـى                

 .كتابة هذا البيان
 

 تعبر الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن       ،ين أمني خطير   وفلتان إزاء ما تشهده المنطقة من تدهور     
ها من تقاعس المجتمع الـدولي بعامـة ومجلـس          ئقها الشديد من استمرار سفك الدماء، وعن استيا       عن قل 

األمن بخاصة عن اتخاذ أية إجراءات رادعة لحماية الشعب الفلسطيني من الهجمة التي يتعرض لهـا فـي                  
ألمـم المتحـدة   كما تعبر الهيئة عن استيائها وقلقها الشديدين من عدم قيام هيئات ا   . مختلف مناطق تواجده  

لماذا لـم يحـرك   : ونتساءل. التي تعنى بحقوق اإلنسان بواجباتها كما حددتها المواثيق والمعاهدات الدولية        
المفوض السامي لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة ساكناً للتحقيق في األحداث؟ وفي هذا الصدد، فقد كـان                 

ال، إذ لم يتضمن اتخاذ أيـة إجـراءات فعالـة            مخيباً لآلم  ٧/١٠/٢٠٠٠ بتاريخ   قرار مجلس األمن الدولي   
 .لمحاصرة األزمة

 
 
 



 ٢٧٨ 
 

  وإذ تكرر استنكارها لإلجراءات اإلسرائيلية الوحشية ضـد         ،الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن    إن 
 :المدنيين الفلسطينيين، تود التأكيد على األمور التالية

  مجلس األمن، لمسـؤولياتها األخالقيـة والقانونيـة        هاوعلى رأس  ،ضرورة تحمل هيئات المجتمع الدولي    . ١
 .لمدنيين الفلسطينيين الحماية والسياسية

 ومسـتوطنوها   وشـرطتها  التي ارتكبها جيشـها    االنتهاكات الخطيرة  عن   كاملةتحمل إسرائيل المسؤولية    ت. ٢
 .ة وغزةفي المثلث والجليل والنقب والضفبحقّ المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومدنيوها 

تشكيل لجنة تحقيـق دوليـة محايـدة للتحقيـق فـي        دعم موقف السلطة الوطنية الفلسطينية في المطالبة ب       . ٣
 .  الخطيرةاإلنتهاكات اإلسرائيلية

الحاجة الملحة لتدخل دولي عاجل لوقف سفك الدماء، ولوضع حد للجرائم التي ترتكـب بحـق المـدنيين                  . ٤
 .الفلسطينيين

 
 

 - إنتهى -
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 ٢٣/١٠/٢٠٠٠: التاريخ         ر الفوري للنش

 
 بيـــان حـــول  

 جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية
 

مع دخول انتفاضة األقصى أسبوعها الرابع، تجاوز عدد الضحايا في صفوف المـدنيين الفلسـطينيين المائـة          
أدى الحصار العسكري   وقد  . وخمسة عشر شهيداً، وخمسة آالف جريح، جراح العشرات منهم بالغة الخطورة          

 مليـون دوالر  ١٨٠المشدد على المناطق الفلسطينية إلى خسائر فادحة لالقتصاد الفلسطيني تجاوزت قيمتهـا             
وفي األيام األخيرة فإن    ". األنسكو"بحسب تقديرات منسق األمم المتحدة الخاص باألراضي الفلسطينية المحتلة          

 ن استخدام أساليب جديدة مثـل  التصعيد اإلسرائيلي في استخدام القوة المفرطة بحقّ المدنيين الفلسطينيين، تضم
الصواريخ والقذائف واألسلحة الرشاشة من الطائرات العسكرية والدبابات، وقصف عدد من المراكز األمنيـة              
الفلسطينية، واألماكن المأهولة بالسكان، مما ضاعف عـدد الشـهداء والجرحـى فـي صـفوف المـدنيين                  

كما شهدت األيام األخيرة ازدياداً ملحوظاً      .  إضافة إلى تدمير بعض المنشآت والممتلكات الخاصة       الفلسطينيين،
، داخل القـرى والمـدن والمخيمـات        )المستعربين(في اعتداءات المستوطنين، والقوات اإلسرائيلية الخاصة       

الفاً للجهود الدولية التي بـذلت      هذا كله خالفاً للمواثيق الدولية بشأن حماية المدنيين من جهة، وخ          . الفلسطينية
 .في باريس وشرم الشيخ لوقف سفك المزيد من الدماء

 
لقد اتخذت لجنة حقوق اإلنسان المنبثقة عن المجلس االقتصادي واالجتماعي في األمم المتحدة، فـي دورتهـا             

اكات الواسعة االنتشـار    أن االنته "، موقفاً مفاده    ١٧/١٠/٢٠٠٠االستثنائية الخامسة المنعقدة في جنيف بتاريخ       
والمنهجية والجسيمة لحقوق اإلنسان التي ترتكبها سلطة اإلحتالل اإلسرائيلية، وخاصةً أعمال القتل الجماعي،             

هدم المنازل وإغالق األراضي الفلسطينية، هـي تـدابير تشـكل جـرائم حـرب               : والعقوبات الجماعية مثل  
أن القتل المتعمد والمنهجـي  "، كما أكّدت اللجنة على "سانيةوانتهاكات صارخة للقانون الدولي وجرائم ضد اإلن     

بحقّ المدنيين واألطفال على أيدي سلطات االحتالل اإلسرائيلية يشكل انتهاكاً صارخاً وجسيماً للحق في الحياة               
ومن الجدير بالـذكر أن جـرائم الحـرب والجـرائم ضـد      ". كما يشكل جريمة حرب وجريمة ضد اإلنسانية 

اإلختفـاء  ،  إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان     ،  التعذيبة ال تقتصر على ما ذكر، بل تشمل أيضاً          اإلنساني
 .قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزالء، الفصل العنصري، القسري لألشخاص

 
  اإلسرائيلية الخطيرة  ، وإذ تدين وتستنكر استمرار اإلنتهاكات       الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن    إن

بحقّ المدنيين الفلسطينيين، وحرصاً منها على حماية حقّ المواطن الفلسطيني في الحياة واألمن، وتنفيذاً لقرار               
 بشـأن مالحقـة     ٢٠٠٠ تشرين أول    ٢٤و  ٢٣مؤتمر القمة العربية غير العادي المنعقد في القاهرة في الفترة           

 :للسلطة الوطنية الفلسطينية بضرورة العمل على ما يليمجرمي الحرب اإلسرائيليين، فإنّها توصي 
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االستمرار في المطالبة بتدخل دولي عاجل لوقف سفك المزيد من دماء المدنيين الفلسـطينيين والمحافظـة       . ١
 .على أمنهم وممتلكاتهم، ومعاقبة المسؤولين اإلسرائيليين عن االنتهاكات الجسيمة والخطيرة التي ارتكبوها

ة في اتّخاذ اإلجراءات الالزمة لتحضير ملفات خاصة بتلك االنتهاكات اإلسرائيلية التـي صـنفتها               المباشر. ٢
لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة على أنها جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، بغرض تحديد أسـماء              

، وتحديـد آليـة     )على حد سواء  من ارتكب ومن أمر بارتكابها      (المسؤولين اإلسرائيليين المتورطين بارتكابها     
 .مالحقتهم قضائياً بالتعاون مع األطراف العربية والدولية

القيام دون تأخير بتشكيل أو تكليف هيئة مختصة من الخبراء لتحضير ما يلزم من الملفات ضد المتهمـين                  . ٣
العربيـة أوالً، وفـي     اإلسرائيليين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية لمالحقتهم قضائياً في الـدول             

 .الدول األخرى في حال تشكيل محاكم دولية خاصة بمعاقبة مجرمي الحرب
 
 

 - انتهى-
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 ١/١١/٢٠٠٠: التاريخ         للنشر الفوري 

 
 

 بيـــان حــــول
 استمرار هجمة القوات اإلسرائيلية على أطفال فلسطين

 
 

لغ القلق والحزن إلى ارتفاع عـدد األطفـال ضـحايا            ببا الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن    تنظر  
 ٢٩فقد قتلـت القـوات اإلسـرائيلية منـذ     . المواجهات األخيرة بين القوات اإلسرائيلية والمدنيين الفلسطينيين     

أي ما يزيد عـن    وحتى تاريخ هذه البيان ما ال يقل عن أربعين طفالً دون الثامنة عشرة من العمر،٩/٢٠٠٠/
كمـا  . شهيداً) ١٤٠(دد الشهداء الذين سقطوا في انتفاضة األقصى، والذين تجاوز عددهم    من إجمالي ع  % ٢٥

جرح في هذه األحداث ما يزيد عن األلف طفل، جراح عدد منهم بالغة الخطورة، كما أصيب بعضهم بعاهات                  
اإلصـابات   ومؤسسات حقوق اإلنسان األخرى يتبين أن غالبية         الهيئةوحسب المعطيات المتوفرة لدى     . دائمة

، مما يدل على إتباع القوات اإلسرائيلية سياسـة إطـالق   )الرأس والصدر(كانت في الجزء العلوي من الجسم      
فقد استخدمت القوة المفرطة والذخيرة الحية واألعيرة المطاطية بصورة مفرطة وعشـوائية            . النار بقصد القتل  

الل أو الشرطة معرضة للخطر، كمـا حصـل   ومن مسافات قريبة، وفي ظروف لم تكن فيها حياة جنود االحت   
عاماً، الذي تواجد مع والده صـدفة فـي موقـع المواجهـات،     ١٢في حالة استشهاد الطفل محمد جمال الدرة، 

). نتساريم(فاستشهد في حضن والده، بعد أن تعرضا إلطالق نار كثيف من داخل موقع محصن في مستوطنة                 
اكن بعيدة عن مناطق المواجهات وخطوط التماس بين المتظاهرين         كما أن عدداً من األطفال استشهدوا  في أم        

فعلى سـبيل المثـال، استشـهد الطفـل سـامر سـمير صـدقي               . الفلسطينيين وجنود االحتالل اإلسرائيلي   
موقـع المواجهـات اثـر إصـابته      عاماً، أثناء لعبه في ساحة منزله الذي يبعد مئات األمتار عن ١٢طبنجة،

كما استشهدت الطفلة سارة حسن عبـد       . در واليد، أطلقا من طائرة مروحية إسرائيلية      بعيارين ناريين في الص   
الحق، عامان، اثر إصابتها بعيار ناري في الرأس في أعقاب تعرض سيارة والدها إلـى كمـين مـن قبـل                     

 عامـاً، مـن قريـة   ١٧وفي هذا السياق تبرز ايضاً حالة الطفل أسيل حسن عاصلة، . المستوطنين اإلسرائيليين 
 –التي تعمل علـى إقامـة صـداقة عربيـة     " بذور السالم"عرابة في الجليل، الذي كان من مناصري جماعة      

  .فقد استشهد بعيار ناري في الرقبة أطلق عليه من مسافة قريبة بعيد اعتقاله. يهودية
 

جهـات فلسـطينية   وخالفاً لالدعاءات التي تروج لها وسائل اإلعالم اإلسرائيلية والمتعاطفة معها بأن هنالـك      
 : وبناء على المعلومات المتوفرة لدينا، نود توضيح ما يليالهيئةوراء زج األطفال في المواجهات، فإننا في 

 ال يوجد أي دليل على وجود أي جهة فلسطينية تزج باألطفـال عمـداً فـي المظـاهرات والمسـيرات        :أوالً
 .الجماهيرية، أو تدعوهم للمشاركة في المواجهات
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 ال توجد مليشيات أطفال مسلحة أو شبه مسلحة، ولم تسجل أي حالة تم فيها إطالق النار مـن قبـل أي                      :ثانياً
 .طفل، بل اقتصرت مشاركة األطفال على إلقاء الحجارة وحرق اإلطارات

 
 انـه مـن     الهيئـة  في مثل هذه األحوال المشحونة بالغضب على المجازر المرتكبة بحق شعبنا، تجـد               :ثالثاً

سيطرة من قبل األهل والمربين على تصرفات األطفال، وبالذات األطفال من الفئة العمريـة التـي                الصعب ال 
أن مشاركة األطفال عادة تكون عفوية ومن أسبابها قتل أقـرانهم علـى يـد القـوات                 . عاماً) ١٥(تزيد عن   

 .اإلسرائيلية والمستوطنين
 

لد لدى األطفال الفلسطينيين وعي وطني ودافعية ذاتية         نتيجة لظروف االحتالل والقهر الذي يعانونه، تو       :رابعاً
 .لمقاومة االحتالل والتعبير عن مواقفهم ومشاعرهم

 
على ضوء ما تقدم، يظهر بصورة جلية زيف االدعاءات اإلسرائيلية بوجود أيد فلسطينية خفية أو علنية تعمل                 

حياة وسالمة أطفالنا في وجه هـذه       ومع هذا  ومن منطلق الحرص على        . على إقحام األطفال في المواجهات    
 للجهات المسؤولة والمعنية في السلطة الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني للعمـل        الهيئةالهجمة الشرسة،  تتوجه     
 :على تحقيق األمور التالية

 
حظر إطالق النار في المسيرات والمظاهرات، خاصة عند مشاركة األطفال فيها، لما ينطوي عليه إطالق               . ١
 . ر من خطورة على حياة المدنيين بعامة، واألطفال بخاصةالنا
عدم إعطاء القوات اإلسرائيلية أي مبرر إلطالق النار علـى األطفـال أثنـاء المسـيرات والمظـاهرات         . ٢

 .االحتجاجية
توفير الحماية والرعاية الالزمة لجميع األطفال، والدعم المادي والنفسي لألطفال الذين تضـرروا نتيجـة               . ٣
 .ممارسات اإلسرائيلية، بصورة مباشرة أو غير مباشرةال
 .الحرص على انتظام واستمرار العملية التعليمية والتربوية في مختلف المراحل الدراسية. ٤
التوجه للهيئات والمؤسسات الدولية ذات العالقة برعاية األطفال التخاذ ما يلزم من اإلجـراءات لحمايـة    .٥

لجانب اإلسرائيلي الحترام االتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفـل وحمايـة           أطفال فلسطين والضغط على ا    
 .الطفولة، وتشكيل لجنة تحقيق دولية خاصة بانتهاكات حقوق األطفال الفلسطينيين

 
 

 - انتهى -
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 ٨/١١/٢٠٠٠:     التاريخ         للنشر الفوري 

 
 

 بيـــان حـــول
 العدوان اإلسرائيليضرورة دعم المتضررين ماديا جراء 

 
، لم تتوقف األعمال العدوانية اإلسرائيلية الموجهة ضـد         ٩/٢٠٠٠/ ٢٩منذ اندالع انتفاضة األقصى بتاريخ        

وأدت هذه األحداث إلـى استشـهاد       . الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وداخل الخط األخضر         
 مواطن، جراح عدد مـنهم  ٥٠٠٠وجرح أكثر من   )  منهم من األطفال   ٤٠ما يزيد عن    ( شهيداً   ١٦٠أكثر من   

ومن الجدير بالذكر أن بعض هؤالء الشهداء والجرحى كانوا يعيلـون أسـراً تضـم أطفـاال          . بالغة الخطورة 
كما أدى إفراط جنود االحتالل في      . وشيوخا ونساء، وباستشهادهم أو إصابتهم فقدت أسر كثيرة مصادر دخلها         

ر إلى ارتفاع عدد اإلعاقات في صفوف المصابين، األمر الذي يحتاج بدوره            استخدام الرصاص الحي والمتفج   
 .إلى مبالغ طائلة إلعالة وإعادة تأهيل هؤالء المصابين ومساعدة من يعتمدون عليهم في المعيشة

  
 وقد شمل االستخدام المفرط للقوة قصف المنشآت المدنية أيضا، بما في ذلـك المصـانع والمرافـق العامـة            

فلم يتورع الجنود والمستوطنون من اقتالع األشجار المثمرة وإتـالف المـزارع التـي              . رس والمنازل والمدا
وهكذا فقـد الكثيـر مـن       . هذا إضافة إلى تجريف عدد كبير من الدونمات       . يعتاش عليها المزارع الفلسطيني   

لـذي خلفتـه دبابـات      وباإلضافة إلى أكـوام الحطـام ا      . الفلسطينيين بيوتهم ومدارسهم ومعاملهم ومزارعهم    
وطائرات االحتالل، ومئات األشجار التي لم يعد بإمكانها أن تنتج زيتا وزيتونا أو برتقاال، بعـد أن اقتلعتهـا                   
جرافات االحتالل، ال يستطيع سكان المناطق التي فرض عليها حظر التجول، كقرية حوارة وبعـض أحيـاء                 

 .مدينة الخليل، التوجه إلى حقولهم وأعمالهم
 

فة إلى األعمال العسكرية العدوانية، فرضت سلطات االحتالل اإلسرائيلية حصاراً  شامال على الضـفة               وإضا
الغربية وقطاع غزة، وأغلقت كافة المعابر الحدودية، مما أدى إلى إعاقة تنقل األشخاص والبضائع بين المدن                

الستيراد والتصدير من وإلى مناطق     والقرى الفلسطينية، ناهيك عن التنقل بين غزة والضفة، وتجميد عمليات ا          
ونتيجة لذلك حرم عشرات آالف العمال الفلسطينيين من التوجه إلى مواقع عملهم            . السلطة الوطنية الفلسطينية  

وبشـكل عـام لحقـت      . داخل الخط األخضر، مما رفع نسبة البطالة في المجتمع الفلسطيني بصورة كبيـرة            
عدوانية واالغالقات اإلسرائيلية والحصار، خسائر جسيمة تقدر بمئـات         باالقتصاد الفلسطيني، نتيجة األعمال ال    

 . ماليين الدوالرات، شملت كافة القطاعات اإلنتاجية، الزراعية والسياحية والصناعية والتجارية
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وبما أن سلطات االحتالل هي المسؤولة المباشرة وبشكل كامل عن كل الخسائر البشـرية والماديـة المشـار                  
وعن كل ما لحق ويلحق بالمواطن واالقتصاد الفلسطيني من أضرار، فإنها تبعاً لذلك ملزمة بتعـويض               إليها،    

وعلى الجانب الفلسطيني إثارة هذا الموضـوع علـى كافـة        . المتضررين عن كافة األضرار التي سببتها لهم      
ـ    . المستويات والمنابر الدولية، ووضعه على أجندة أي مفاوضات مستقبلية         ي السـلطة الوطنيـة     هـذا ال يعف

 .الفلسطينية من واجب تحمل مسؤولياتها، في دعم مواطنيها المتضررين مادياً جراء االعتداءات اإلسرائيلية
 

الهيئة الفلسـطينية المسـتقلة لحقـوق       ومن منطلق الحرص على حماية حقوق المواطن الفلسطيني، تتوجه          
 : الصعبة بضرورة العمل على ما يلي إلى السلطة الوطنية الفلسطينية في هذه الظروفالمواطن

 
 تشكيل لجنة أو هيئة وطنية تقوم بدراسة أولويات التعويض، تكون عنوانا للذين تضـرروا ماديـاً جـراء                 .١

 .أعمال العنف اإلسرائيلية والحصار
 
 وضع أسس وإجراءات ومعايير واضحة ومعلنة ومنصفة للتعويض، وتحديد اإلجـراءات واآلليـات فـي              .٢

 . ير والتخمينعمليات التقد
 
 القيام، وفي حدود اإلمكانيات المتوفرة أو التي يمكن توفيرها خاصة في حالة الحصول على دعـم مـالي                   .٣

 .عربي أو دولي، بتقديم الدعم المالي لألفراد والقطاعات المتضررة وبالسرعة الالزمة
 
إال بقانون يصـدر عـن       عدم فرض أي اقتطاعات من رواتب الموظفين، أو جباية أموال من المواطنين،              .٤

 .المجلس التشريعي الفلسطيني يأخذ بعين االعتبار مراعاة مبدأ التكافل االجتماعي في مثل هذه الظروف
 

وغني عن القول، أنه يقع على عاتق المجلس التشريعي وضع قانون يعالج موضوع دعم وتعـويض األفـراد          
إن من شـأن مراعـاة النقـاط        . ومنصفةالمتضررين والقطاعات المتضررة، ضمن شروط ومعايير واضحة        

أعاله المساعدة في ترسيخ دور القانون في تنظيم الحياة االقتصادية واالجتماعية الفلسطينية من جهة، وضمان               
 .الشفافية والنزاهة في عملية تقديم الدعم المالي للمتضررين من جهة ثانية

 
 

 - انتهى -
 



 ٢٨٥ 
 

 
 ٢٠/١١/٢٠٠٠: التاريخ         للنشر الفوري 

 
 

 بيـــان حـــول 
 توقف الكثير من المؤسسات المدنية العامة عن تقديم خدماتها للمواطنين

 
من بينهم عـدد    ( ٢٢٠ليقترب إلى ألـ     والخمسين، وتزايد عدد الشهداء      الثالث إنتفاضة األقصى يومها     دخلت
ـ   ، و )من األطفال كبير    ومـنهم   ،خطيرةة منهم   المئات الكثير جراح  ( فلسطيني   ٨٠٠٠عدد الجرحى ليتجاوز أل

اإلقتصـادية  المنشـآت  المسـاكن و تـدمير  حد يبلغ  لالقمع اإلسرائيلي   كما استمر   . )من أصيب بإعاقات دائمة   
اسـتمرار فـرض    سبب  وب. إضافةً إلى تجريف األراضي واقتالع أشجار الزيتون والبرتقال       ،  والمرافق العامة 

اإلقتصاد الفلسطيني بكافة قطاعاته    فقد تكبد   ية المحتلة،   كافة األراضي الفلسطين  الطوق والحصار المشددين في     
مـن  الف هذا إضافةً إلى فقدان عشرات اآل.  أو شبه التام التامالحيوية بالشللإذ أصيبت مرافقه   خسائر فادحة،   

 .مصادر رزقهمالعمال ألماكن عملهم، وبالتالي 
 

 قامـت  ،وبالفعل . للرد على التحديعاليةدرجة تتطلب دون شك تعبئةً وطنية ب والمعقدة  هذه األوضاع الصعبة  
وإلى جانب ذلـك،    . كثيرة بالتجاوب مع التحديات الجديدة بصورة تدعو إلى اإلعتزاز         عامة   هيئات ومؤسسات 

عدد كبيـر مـن     سلبية في عمل    المظاهر  بعض ال  تنامي   الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن    تالحظ  
باك العمل في العديد مـن      ت موظفي الجهاز الحكومي، وإر    دوامعدم انتظام   رأسها  المؤسسات الفلسطينية، على    

المؤسسات الناشـئة، وتُنـذر بتعـرض مصـالح     هذه تهدد فعالية صورة باتت   العامة، وب  الهيئات  الوزارات و 
 . اإلهمالالمواطنين للخطر و

 
استمرار بسبب  الفلسطينيون  ن  و المواطن إذ ندرك قسوة الظرف وحجم المخاطر التي يواجهها       والهيئة،  إنّنا في   

كـوزارة الصـحة    عالياً الدور الذي قامت به بعض الهيئات العامـة          نثمن  وإذ  ،  يناإلسرائيليالقمع والحصار   
ال يسعنا إالّ أن نعبر عن قلقنـا الشـديد       الهالل األحمر الفلسطيني،    وووزارة التربية والتعليم وجهاز الشرطة        

 .  أو تراجعه في جزء غير قليل من الهيئات والمؤسسات العامةالعملعدم انتظام من 
 

يكتسب أهميـةً خاصـة فـي ظـّل         التشريعية والقضائية   وعلى وجه الخصوص، فإن دور كّل من السلطتين         
 عمـل عـدم انتظـام    فليس مقبوالً    ، ومن هنا  .الظروف الصعبة والمعقدة التي يعيشها الشعب الفلسطيني حالياً       

 .الجهاز القضائيعمل ل يتعطأيضاً المقبول من غير منذ بدء اإلنتفاضة، و المجلس التشريعي
  

 
 



 ٢٨٦ 
 

التي أخذت تنتـاب عـدداً مـن        حالة التردي والوهن    من   الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن     تُحذّر
 إنشـاؤها   هدد المنجزات الوطنية الفلسطينية التـي كلـف       تيوالهيئات العامة، وإلى الحد الذي بات       المؤسسات  

 تلفت أنظار المسـؤولين     الهيئة فإن   ،ولغرض محاصرة مثل هذه المخاطر    . موارد مالية وجهوداً بشرية هائلة    
 :المعنيين في السلطة الوطنية الفلسطينية إلى ضرورة مراعاة األمور التالية

 
 البديلة والكفيلـة    هذا قد يتطلب وضع الخطط    و .عماله دون تأخير  المجلس التشريعي الفلسطيني أل    استئناف. ١

 ما يبرر إنقطاع المجلـس      الهيئةوال ترى   . النواب والموظفين المجلس التشريعي ودوام    بتأمين انتظام جلسات    
 .لفترة طويلة في ظّل الظروف الراهنةعقد جلساته عن 

 
صـدار   الوزارات والهيئـات العامـة المعنيـة بإ   اإليعاز إلى ب  العام قيام مجلس الوزراء وديوان الموظفين    . ٢

أمـاكن   في ، وضمان التزام العاملين بالحضور إلى أماكن عملهم أو الدوام العملالتعليمات الكفيلة بإنتظام سير     
 .عمل بديلة تحددها الجهات المسؤولة

 
النظر في إمكانية منح البلديات والمجالس القروية إمكانيات مالية وصالحيات إضافية تمكّنها من إسـتيعاب        . ٣

، وبناء الجدران اإلسـتنادية، وتقـديم       نظافة، والتشجير ال، كتنظيم حمالت    أشغال عامة لعمل في   العاطلين عن ا  
في هذا السياق، فـإن مـا    و. الخدمات للجرحى والمعاقين، وإعادة بناء ما تم تدميره نتيجة القصف اإلسرائيلي          

 .قامت به بلدية نابلس يشكّل نموذجاً جيداً يمكن اإلحتذاء به
 
، )األنـروا وعلى رأسـها    (طمأنة المؤسسات الدولية التي تُعنى بتقديم الدعم للشعب الفلسطيني          ى  العمل عل . ٤

أو عائالتهم عن فلسـطين     فيها   ا، بما يكفل انتظام عملها وضمان عدم إخالء العاملين        وتقديم الدعم المعنوي له   
 .خاللها الحاجة إلى خدماتهمتتزايد في هذه الظروف اإلستثنائية التي 

 
أو اإلتصـال بهـا عنـد تعرضـهم        عناوين يمكن للمواطنين اللجوء إليها      مرجعيات وطنية مقترنة ب   تحديد  . ٥

 .لألخطار واألضرار جراء العدوان اإلسرائيلي
 
، خاصةً في األماكن النائيـة،      لتزويد المواطنين الفلسطينيين  الرسمي  اإلفادة من خدمات اإلعالم الفلسطيني      . ٦

وحمايتهم من  ،   من جهة  وتنظيمهاتهم  إلرشادات والمعلومات التي من شأنها تسهيل حيا      ابما يكفي وما يلزم من      
 .خطر الشائعات من جهة ثانية

 
 - انتهى - 



 ٢٨٧ 
 

 
 ٤/١٢/٢٠٠٠: التاريخ                 للنشر الفوري 

 
 

 بيان حول
 مقاطعة بضائع المستوطنات والعمالة فيها

 
، ال زالت االعتداءات اإلسرائيلية على الشـعب الفلسـطيني          بعد مضي أكثر من شهرين على انتفاضة األقصى       

 شهيداً، وعدد الجرحى التسعة آالف، جراح المئات مـنهم  ٢٦٧فقد تجاوز عدد الشهداء ألـ  . وممتلكاته مستمرة 
هذا باإلضافة إلى تعرض االقتصاد الفلسطيني إلى خسائر وأضرار جسيمة نتيجة الحصار واإلغـالق              . خطيرة

وساهم المستوطنون إلى جانب قوات االحتالل في إلحـاق الضـرر واألذى بـالمواطنين              . لكاتوتخريب الممت 
وفُرض الحصار والطوق على المدن والبلدات الفلسطينية لغرض حماية المسـتوطنين           . الفلسطينيين وبممتلكاتهم 

 .والمستوطنات في المقام األول
 

لفلسطينية المحتلة غير شرعي مـن وجهـة نظـر          وال يخفى على أحد، بأن وجود المستوطنات في األراضي ا         
 بشأن حماية المدنيين زمن الحـرب       ١٩٤٩ من اتفاقية جنيف الرابعة لعام       ٤٩فقد نصت المادة    . القانون الدولي 

كمـا  . على أنّه ال يجوز لدولة االحتالل أن تُرحل أو تنقل جزء من سكانها المدنيين إلى األراضي التي تحتلهـا            
رعية اإلستيطان قرارات مجلس األمن الدولي المتتابعة وقرارات الجمعيـة العامـة لألمـم              أكّدت على عدم ش   

هـذا بـالطبع إضـافة إلـى كـون      . المتحدة ومواقف دول العالم المختلفة، بما فيها الواليات المتحدة األمريكية 
قـد أشـارت   و.  اإلسـرائيلي  –المستوطنات عقبة كأداء في طريق أي حل سياسي منصف للصراع الفلسطيني            

المفوضة السامية لحقوق اإلنسان في تقريرها مؤخّراً إلى دور المستوطنات في تـأجيج العنـف والعـداء فـي            
وال يخفى على أحد  أيضاً، وكما تبين بجالء خالل انتفاضة األقصى، أن المستوطنين متورطون فـي                 . المنطقة

هذا إضافةً إلـى قيـامهم بقطـع الطـرق          .  شهيداً ومئات الجرحى الفلسطينيين    ١١أعمال عنف راح ضحيتها     
وتخريب الممتلكات وتلويث البيئة، وبثّ الفزع بين المدنيين الفلسطينيين في أماكن مختلفة من الضـفة الغربيـة            

 .وقطاع غزة، وإضافة إلى استحواذهم على قسط كبير من األرض والمياه
 

. د أمنهم، وإنما أيضاً بمحاصـرتهم اقتصـادياً       إن تضييق الخناق على االستيطان والمستوطنين ال يتم فقط بتهدي         
وكما كـان الموقـف   . هذا الحصار االقتصادي للمستوطنات والمستوطنين يكمل ويعزز وسائل الضغط األخرى     

الوطني من عدم شرعية االستيطان والمستوطنين واضحاً وحازماً، فإن الموقف الرسمي الفلسطيني من مقاطعة              
وفي هذا الصدد، لقد آن األوان لكـي        .  يكون بنفس الدرجة من الوضوح والحزم      المستوطنين اقتصادياً يجب أن   

تتخذ السلطة الوطنية الفلسطينية بخاصة، والمجتمع الفلسطيني بعامة، موقفاً صريحا وحازمـاً ونهائيـاً يقضـي       
ولغرض تنفيـذ   . بمقاطعة البضائع التي يتم إنتاجها في المستوطنات أوالً، ومقاطعة العمل في المستوطنات ثانياً            

 :ذلك يتوجب على الجهات الفلسطينية المعنية عمل ما يلي
 
 



 ٢٨٨ 
 

 
التعرف على البضائع التي تنتجها المستوطنات، تحضير قائمة بها، حظر توزيعها في المنـاطق المحتلـة،                . ١

 إسـرائيل   هذا إضافةً إلى كشف الحيل المختلفة التي تلجأ إليها        . وإفراغ رفوف الحوانيت منها خالل فترة محددة      
 .إلخفاء مصدر هذه البضائع سواء عن المستهلك المحلي أو الخارجي

  
وفي حالـة   . العمل على ضمان مقاطعة الدول والهيئات الدولية المختلفة للبضائع التي تُنتج في المستوطنات            . ٢

ألوروبي تحـت  دول االتحاد األوروبي تحديدا، التأكد من عدم دخول بضائع المستوطنات ألسواق دول االتحاد ا        
اإلسرائيلية تنص ضمناً على عـدم معاملـة    / هذا مع العلم بأن االتفاقيات االقتصادية األوروبية      . أي غطاء آخر  

 .بضائع المستوطنات كبضائع إسرائيلية عادية لغرض اإلعفاءات الجمركية
 
ـ   : مقاطعة العمل في المستوطنات   . ٣ روفهم المعيشـية  وهذا يتطلب بدوره إعطاء األولوية للذين اضـطرتهم ظ

 .للعمل في المستوطنات، من حيث توفير بدائل عمل أو بدل بطالة لهم
 
مقاطعة االتجار مع المستوطنين أو أعمال المقاوالت في المستوطنات، أو أي تبادل أو تعاون اقتصادي مـع            . ٤

 .المستوطنين، مباشرة أو بوساطة طرف ثالث
 

المستوطنات والعمل فيها يتطلب معالجة التبعات االقتصادية على        إن تنفيذ أي قرار وطني بشأن مقاطعة بضائع         
. الفلسطينيين المتأثرين، خصوصا وأن عائالت كثيرة تعتاش من مردود العمل في المستوطنات أو االتجار معها              

ومن هنا، فإن تنفيذ قرار المقاطعة بشقيه المذكورين يتطلب وضع خطط وطنية مسؤولة ومقنعة بشأن تعـويض           
 . سطينيين المتضررين من جهة، وبشأن آليات المتابعة محلياً وعربياً ودولياً من جهة ثانيةالفل
 

إن تضييق الخناق على المستوطنات والمستوطنين يعتبر عمال وطنيا هاما باتجاه التأكيد علـى عـدم شـرعية                  
وطنات وإخالء المسـتوطنين  اإلستيطان، ومن شأنه أيضا دعم الموقف المبدئي الفلسطيني المطالب بتفكيك المست        

 .كشرط للحل السياسي النهائي المنصف
 

 -إنتهى  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٨٩ 
 

 
 

 ٢٠/١٢/٢٠٠٠:  التاريخ         للنشر الفوري 
 
 

 بيان حول 
 آليات وأولويات التعويض عن الخسائر الناجمة عن العدوان اإلسرائيلي

 
، تجـاوز عـدد الشـهداء       ٢٩/٩/٢٠٠٠ بعد مرور حوالي ثالثة شهور على اندالع انتفاضة األقصى بتـاريخ          

 ١٥٠٠ ألف، حوالي    ١١كما تجاوز عدد الجرحى ألـ      .  شهيدا، يشكل األطفال أكثر من ثلثهم      ٣٠٠الفلسطينيين  
إضافةً إلى ذلك، تعرضت الممتلكات العامة والخاصة لخسائر مادية كبيرة تجاوزت قيمتها            . منهم بإعاقات دائمة  

 ألـف  ١٥٠دى استمرار الحصار الشامل والمحكم إلى فقدان ما يزيد عـن            وأ. عشرات الماليين من الدوالرات   
وارتفعت نتيجـة لـذلك     . فلسطيني ألماكن عملهم، سواء داخل الخط األخضر أو داخل مناطق السلطة الوطنية           

 .نسبة الفلسطينيين الذين يعيشون تحت خط الفقر، وكذلك نسبة العاطلين عن العمل
 

ويضاً كافياً أو مناسباً عن خسارة الشهيد، الذي قدم حياته في سبيل خدمـة وترقيـة   ندرك جيداً أن ليس هناك تع   
األهداف الوطنية السامية، وإن أي تعويض بهذا الخصوص إنّما هو من باب تكـريم الشـهيد وتأكيـد التـزام                    

ا كانـت   المجتمع نحو أفراد عائلته بتعويضهم عما يلحق بهم من أضرار مادية جراء غياب الشهيد، خاصـة إذ                
كما ندرك جيداً أن هناك التزاماً وطنياً تجاه تعويض الجريح، خاصة من حولته اإلصابة إلـى           . لديه أسرة يعيلها  

 .معوق دائم ال يستطيع تأمين احتياجاته األساسية أو احتياجات الذين يعتمدون عليه في معيشتهم
 

اف المختلفة لدعم إنتفاضة األقصـى وللتعـويض         وإذ نثمن كافة الجهود المبذولة من قبل األطر        الهيئة،إننا في   
عن بعض الخسائر المادية الناتجة عن محاوالت إسرائيل إلحتوائها وإجهاضها، فإننا في ذات الوقت نود التأكيد                

 :على المنطلقات التالية
 
 . تهمضرورة إيجاد المعادلة المنصفة والمعقولة لتعويض عائالت الشهداء وكذلك لتعويض الجرحى وعائال. ١
من غير المقبول أو المنصف أن يترك أمر إعطاء أو تحديد مبلغ التعـويض ألي طـرف غيـر الطـرف                     . ٢

الفلسطيني الرسمي، مع تقديرنا للدوافع النبيلة للجهات العربية التي  قدمت وال تزال تقدم الـدعم المـالي لهـذا          
 .الغرض

ل سلة من المنافع على المدى القصير والمتوسـط  ليس من الضروري أن يكون التعويض نقداً، وإنما قد يشم     . ٣
 .والبعيد، بحيث تستفيد منها عائالت الشهداء والجرحى

ضرورة إيجاد المعادلة المنصفة والمعقولة للتعويض عن الخسائر التي لحقت باألفراد وبالممتلكات الخاصة،             . ٤
از أو هيئة وطنية تتمتع بدرجة عالية مـن         وأن تكون مثل هذه المعادلة مبنية على تخمينات يتولى القيام بها جه           

 .المصداقية والموضوعية والمهنية



 ٢٩٠ 
 

من الضروري والواجب أن يتم تعويض العمال وفق معايير منصفة ومعلنة وغير منحازة لقطاع من العمال                . ٥
بمـا فـيهم عمـال      (هذا يعني، فيما يعنيه، ضرورة أن تشمل التعويضات العمال داخل إسـرائيل             . دون اآلخر 

. مثلما تشمل العمال الذين تم تسريحهم من أماكن عملهم في مناطق السلطة الوطنيـة الفلسـطينية           ) لمستوطناتا
بشأن إعطاء أولوية للعمـال الـذين       ٤/١٢/٢٠٠٠بتاريخ   على ما جاء في بيانها       الهيئةوفي هذا السياق، تؤكد     

 .فقدوا أماكن عملهم في المستوطنات
 

 : الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن بما يليعلى ضوء ما تقدم، توصي الهيئة
 
لتحديد من ينطبـق علـيهم التعـويض،     معايير وآليات وأولويات واضحة ومنصفة ومعلنة       ضرورة وضع   . ١

 . ولتخمين األضرار، ولتحديد أشكال ومبالغ التعويض
 .اإلسرائيلي وتبعاتهضرورة أن يتم التعويض لكافة القطاعات والفئات المتضررة مادياً بسبب العدوان . ٢
ضرورة توحيد نمط تشكيل اللجان الفنية المكلفة بتخمين األضرار، وبوضع معايير وآليات وأولويات بشـأن               . ٣

 .توزيع التعويض في مختلف القطاعات
ضرورة قيام المجلس التشريعي الفلسطيني بسن القوانين الالزمة لتعويض المتضـررين جـراء العـدوان               . ٤

 . أن تخضع أي اقتطاعات من رواتب الموظفين إلى رقابة وإشراف المجلساإلسرائيلي، على
ضرورة أن يتم توزيع وتحديد مبالغ التعويض لعائالت الشهداء بخاصة وللجرحى وعائالتهم وللمتضـررين              . ٥

 .فقطاآلخرين بعامة، بواسطة الجهات الرسمية الفلسطينية 
 

 األحداث هو حـق للمتضـررين، يقابلـه واجـب وطنـي          وختاماً، إن التعويض عن األضرار نتيجة مثل هذه       
كما إن أي معادلة للتعويض يجب أن تأخذ بعـين اإلعتبـار مبـدأ              . ومجتمعي، فهو ليس بالتالي منّةً أو إحساناً      

 .التكافل اإلجتماعي من جهة، والموارد المالية التي يمكن توفيرها بدعم عربي ودولي من جهة أخرى
 

 - انتهى -
 
 



 ٢٩٣

 
 ٤/٣/٢٠٠٠:التاريـــخ

 ٤٥٣٩/٢٠٠٠/د: الرقـم
 

 حسن خريشة المحترم. حضرة د
 المجلس التشريعي/ رئيس لجنة الرقابة وحقوق اإلنسان 

  فلسطين-رام اهللا 
 

 تحية طيبة وبعد،
 

 التشريعي وذلك إلبداء قلق نتوجه لكم في الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن بصفتكم رئيس لجنة الرقابة وحقوق اإلنسان في المجلس  
، والذي يضع من خالله قيوداً على حرية التجمع، واالجتماع ٢٩/٢/٢٠٠٠الهيئة من إعالن مدير عام الشرطة المنشور في صحيفة القدس بتاريخ 

 .بشكل مخالف للقانون
 

ال .  والخاص باالجتماعات العامة١٩٩٨ لعام ١٢ رقم كما تعلمون فإن المرجعية القانونية لعقد االجتماعات العامة وتنظيم المسيرات هو القانون       
ينص القانون المذكور في أي من مواده على وجوب الحصول على موافقة مدير الشرطة المسبقة لتنظيم المسيرات وعقد اإلجتماعات بل أنـه                      

حيث أوضح .  بل يتضمن اإلعالم واإلخبار فقط ساعة، أواإلشعار هنا ال يتضمن طلب الموافقه٤٨يوجب توجيه إشعار كتابي إلى مدير الشرطة قبل 
 .القانون أن الغاية من اإلشعار هو إلعطاء مدير الشرطة الوقت والفرصة لتنظيم المرور ليس إال

 
 لذا نرجـو مـن  . مما تقدم نرى أن ما قام به مدير الشرطة يعتبر خرقاً للقانون ومحاولة إلنتزاع صالحيات واختصاصات لم يعطه إياها القانون      

 .مجلسكم الموقر مناقشة هذا الموضوع الخطير للخروج بقرارات وتوصيات ملزمة من شأنها تصحيح الخلل القائم
 

 وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام
 

 علي الجرباوي . د
 المديــر العــام

 



 ٢٩٤



 ٢٩٥

 
 ٥/٣/٢٠٠٠: التاريـخ

 ٤٥٣٧/٢٠٠٠/د: الرقم
 

 سيادة الرئيس ياسر عرفات المحترم 
 يةرئيس السلطة الوطن
 رئيس دولة فلسطين 

  فلسطين-غزة 
 

 تحية طيبة وبعد،
 

 :من القدس، والتي تتلخص بما يلي) أ ل. ح(نتوجه لكم في الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن بمأساة المواطن 
المواطن من داء الصرع والعديد يعاني .  القدس، متزوج ويعيل عائلة مكونة من خمسة أشخاص-المواطن المذكور من سكان ضاحية البريد .  ١

 .من األمراض الجسدية والنفسية المزمنة، التي تمنعه من مزاولة أي عمل يستطيع من خالله الحصول على دخل يعينه على إعالة أسرته
ين اإلجتمـاعي   بسبب إجراءات اإلحتالل اإلسرائيلي وإجراءات التطهير العرقي التي يقوم بها في القدس، تم وقف صرف مخصصات التأم                .  ٢

قام المواطن المذكور بكل ما في وسعه لمواجهة القرار اإلسرائيلي لكنـه  . والتأمين الصحي للمواطن ما جعله غير قادر على تحمل أعباء الحياة 
 .فشل بعد أن صدر حكم محكمة العمل بتأييد وقف التأمين عنه

وبذلك فإن . ن لمساعدته سواء في القدس أو في رام اهللا لكن دون أي جدوى         توجه المواطن المذكور إلى العديد من المسؤولين الفلسطينيي       .  ٣
وكما تعلمـون  ).  شيكل من لجنة أموال الزكاة٢٠٠ شيكل من الشؤون اإلجتماعية و     ١٨٧( شيكل،   ٣٨٧دخل المواطن الشهري ال يتجاوز مبلغ       

 .ج الباهظة، وحاالت الصرع المستمرة التي تصيب المواطنسيادتكم فإن هذا المبلغ ال يكفي إلعالة عائلته، إضافةً إلى مصاريف العال
توجه المواطن إلى بيت الشرق لمساعدته في صرف األدوية الخاصة به، لكن لألسف تم وقف صرف هذه األدوية قبل حوالي أربعة أشهر                      .  ٤

 .بحجة عدم وجود ميزانية
 

ن والمواطن إال أننا نتوجه لكم وكلنا أمل بأن تصدروا أوامركم إلـى الجهـات       سيادة الرئيس، بالرغم من معرفتنا بانشغالكم الدائم بقضايا الوط        
 .المختصة لمساعدة هذا المواطن مساعدة حقيقية حتى يستطيع اإلستمرار في العيش هو وعائلته بكرامة

 وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام
 

 علي الجرباوي. د
 المديـر العــام 



 ٢٩٦



 ٢٩٧

 
 ١٣/٣/٢٠٠٠: التاريــخ

 ٤٥٦٦/٢٠٠٠/ د: الرقـم
 

 حضرة السيد الطيب عبد الرحيم المحترم
 أمين عام الرئاسة

  فلسطين-رام اهللا 
 

 تحية طيبة وبعد،
 

نود بدايةً أن نتقدم من سيادة الرئيس ومنكم بالشكر على اللقاء الطيب الذي تم خالله تسليم التقرير السنوي الخامس الصادر عن الهيئة لسيادة 
 . الرئيس

 
مام سيادته بالتقرير وتأكيده على أهمية عمل الهيئة وضرورة وجودها كمؤسسة دستورية تعنى بحقوق المواطن الفلسطيني األثـر        لقد كان الهت  

الكبير في حفزها على التوجه إليه للطلب منه التلطف بإصدار تعميم لكافة المؤسسات العامة المدنية منها واألمنية للتأكيد على الوضع القانوني           
 . ى ضرورة ممارستها لمهام اختصاصاتها الموكلة إليها بموجب المرسوم الرئاسيللهيئة وعل

 
كما تعلمون فإن صدور مثل هذا التعميم سيكون له األثر الكبير والفعال للنهوض بواقع حقوق المواطن الفلسطيني، ومن شأنه أن يسهل الكثير                     

 .ها بزيارة السجون ومراكز التوقيف واالعتقال المختلفةعلى الهيئة خاصة في مجال تعاملها مع األجهزة األمنية وقيام
 

 .أملين بقاء التعاون والتواصل بيننا لما في من خير للوطن والمواطن. مرة أخرى نشكر لكم اهتمامكم األكيد في تعزيز مبدأ سيادة القانون
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام
 

 علي الجرباوي. د
 المديــر العــام

 
 
 
 



 ٢٩٨



 ٢٩٩

 
 ٢٤/٤/٢٠٠٠: ـخالتاري
 ٤٧٤٦/٢٠٠٠/د: الرقـم

 
 حضرة السيد الطيب عبد الرحيم المحترم

 أمين عام الرئاسة
  فلسطين-رام اهللا 

 
 تحية طيبة وبعد،

 
الحقا لالجتماع المثمر الذي تم مع السيد الرئيس ومعكم على هامش تسليم التقرير السنوي الخامس لسيادته، واستعدادكم المقدر للتدخل في حل  

 .ايا وشكاوي المواطنين فإننا في الهيئة نتوجه لكم بقضيتين لمواطنين  تمثالن إتجاهاً عاماً من الشكاوى لدى عدد كبير من المواطنينقض
 

عدة مرات وحصـل علـى   ) محكمة بلدية جنين(من مدينة جنين الذي توجه  إلى المحكمة المختصة ) ب . ك( تتعلق بالمواطن  : القضية األولى 
ذات المحكمة بإزالة التعدي والعوائق الناتجة عن استخدام أحد المستأجرين في بناية يملكها للساحة أمام البناية، ووضعه لكميات كبيرة قرارات من 

امت من البالط فيها، بالرغم من القرارات الخمسة التي حصل عليها المواطن، إال أنه لم يتم تنفيذ هذه القرارات من قبل البلدية أو الشرطة، كما ق
 .الهيئة بمخاطبة بلدية جنين لكن دون جدوى

 
 عاماً، حيث حصل المذكور على رخصة توزيع ١٢من طولكرم، والذي يعمل في مهنة توزيع الغاز منذ ) س . م(تتعلق بالمواطن : القضية الثانية

ن الحصول على شهادة  حسن سير وسـلوك   طلبت الهيئة العامة للبترول من المواط   ١٩٩٩عام  . ١٩٩٧غاز من وزارة العمل الفلسطينية عام       
توجه المواطن إلى أريحا لهذه الغاية لكن حتى هذه اللحظة لم يتم منحه شـهادة حسـن السـير    . لغايات تجديد رخصة توزيع الغاز الخاصة به 

 .والسلوك ولم يتم تجديد رخصة توزيع الغاز الخاص به
 

اء في ردها أنه طُلب من المواطن مراجعة األجهزة األمنية لتجديد رخصة توزيع الغاز الخاصة قامت الهيئة بمخاطبة الهيئة العامة للبترول والتي ج
 .به، لكنه لم يقم بذلك، وبالتالي فانه ال يمكن تجديد رخصة التوزيع إال بعد الحصول على موافقة األجهزة األمنية المختلفة

 
اطن بنشاط تجاري أو حصوله على خدمة معينة هو أمر مخالف ألبسط قواعد العدالة حضرة الوزير، إن اشتراط موافقة األجهزة األمنية لقيام مو

 .والقانون، حيث من شأن هذا أن يفتح المجال للتعسف في استعمال السلطة وسلب المواطن العديد من حقوقه األساسية
 

 الشكاوي المشابهة، التي تقف الهيئة عاجزة عن حلها بالرغم نأمل منكم العمل على معالجة هذه القضايا والتي كما أسلفنا تمثل نموذجاً للعديد من
 .من متابعتها المستمرة

 
 وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام

 



 ٣٠٠

 علي الجرباوي . د
 المديــر العــام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٣٠١

 
 ١٢/٦/٢٠٠٠: التاريـخ
 ٤٨٧١/٢٠٠٠/د: الرقـم

 
 حضرة السيد قدورة فارس المحترم
  المجلس التشريعي–اإلنسان رئيس لجنة الرقابة العامة وحقوق 

  فلسطين-رام اهللا 
 

 تحية طيبة وبعد،
 

نتوجه إليكم في الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، بصفتكم رئيس لجنة الرقابة العامة وحقوق اإلنسـان فـي المجلـس التشـريعي        
فقد تلقّت الهيئة عدداً من القضايا تم فيها . ن إعاقات من الوظيفيةأو عدم تثبيت الموظفين الذين يعانون م/الفلسطيني، راجين متابعة قضية فصل و

فصل موظفين من وظائفهم بسبب إعاقاتهم، وقضايا رفضت فيها الجهات المختصة تثبيت موظفين بسبب ما يعانونه من إعاقة، علماً أن إعاقة                      
 . هؤالء الموظفين ال تؤثر على أدائهم الوظيفي

 
الوزارات المعنية التي يعمل بها الموظفون المفصولون أو التي ترفض تثبيتهم، وكان الرد يأتي   وقد قامت الهيئة بمخاطبة     

كذلك خاطبت الهيئة ديوان الموظفين العام في هذه . دائماً أن قرار الفصل أو عدم التثبيت صادر عن ديوان الموظفين العام      
 من نظام ١٥ تعديل ٥ويبرر قرار الفصل باالستناد إلى المادة القضايا، وكان الديوان إما يتجاهل مراسالت الهيئة وإما يرد 

 ٣، والتي ال تجيز تعيين من ال يملك األهلية البدنية إال لمدة سنة وبحد أقصى ١١/٤/١٩٩٦اللجان الطبية الصادر بتاريخ   
الوزراء ووزير الصحة  سنوات شريطة موافقة مجلس ٣وقد أجازت المادة تثبيت من لم يملك األهلية البدنية بعد       . سنوات

 . وأن ال تتبدل حالته الصحية إلى األسوأ
 

. والهيئة ترى أن النظام المذكور يخالف قانون الخدمة المدنية وقانون حقوق المعوقين الصادرين عن مجلسـكم المـوقر             
 الحرة والعـيش  للمعوق حق التمتع بالحياة" تنص على أن ١٩٩٩ لسنة  ٤فالمادة الثانية من قانون حقوق المعوقين رقم        

الكريم والخدمات المختلفة شأن غيره من المواطنين له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات في حدود ما تسمح به قدراته       
 ٩وتنص المـادة    " . وإمكاناته، وال يجوز أن تكون اإلعاقة سبباً يحول دون تمكن المعوق من الحصول على تلك الحقوق               

لة وضع األنظمة والضوابط التي تضمن للمعوق الحماية من جميـع أشـكال العنـف               على الدو "من ذات القانون على أن      
أ المؤسسات الحكومية والخاصة باستيعاب عدد من المعاقين ال يقل عـن            /١٠/٤كذلك تلزم المادة    ". واالستغالل والتمييز 

 .العمل مناسبة الستخدامهممن عدد العاملين بها، وبما يتناسب مع طبيعة العمل في تلك المؤسسات مع جعل أماكن % ٥
 التي تحدد شروط  التعيين في أي      ١٩٩٨ لسنة   ٤ من قانون الخدمة المدنية رقم       ٢٤كذلك تنص الفقرة الثالثة من المادة       

 وظيفة 
لمرجع الطبـي   خالياً من األمراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من ا   -٣…" 

المختص، على أنه يجوز تعيين الكفيف في عينيه أو فاقد البصر في إحدى عينيه أو ذوي اإلعاقة الجسدية، إذا لم تكن أي من تلك اإلعاقات تمنعه 
 ".من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بشهادة المرجع الطبي المختص على أن تتوافر فيه الشروط األخرى للياقة الصحية

 :وفيما يلي عرض لبعض القضايا التي تابعتها الهيئة بهذا الخصوص
 



 ٣٠٢

والمواطن المذكور معاق إعاقة حركية بسبب تعرضه للتعذيب في         . من عمله في وزارة الشباب والرياضة     ) ح. ح(  قضية فصل المواطن     .١
ه حاصل على تقرير طبي من لجنة طبية في وزارة ، علماً أن١٥/١٠/١٩٩٩وقد تم فصله من قبل ديوان الموظفين بتاريخ . سجون االحتالل

 .الصحة تفيد أنه قادر على القيام بواجبات وظيفته
، وقرر ديوان الموظفين في )أصم أبكم(والموطن المذكور مصاب بعاهة مزدوجة . من عمله في دار الفتوى) س. ع( قضية فصل المواطن  .٢

لقدس بسبب إعاقته، علماً أن مسؤوليه في العمل، بمن فيهم المفتى العام، قـد   إنهاء عقد عمله كمراسل في دار الفتوى في ا     ١/٩/١٩٩٩
 .خاطبوا ديوان الموظفين وأخبروهم أن المواطن يقوم بعمله على أكمل وجه

. ع(، )ط. غ: (والمواطنين هم.  قضية رفض ديوان الموظفين تثبيت عدد من الموظفين ذوي االحتياجات الخاصة العاملين في وزارة الداخلية .٣
 ).ق. أ(، )س. ف(، )م. ص(، )س

 
وقد أبدى السيد وكيل وزارة الداخلية رغبة الوزارة وعدم ممانعتها في تثبيـت             . وجميعهم يعملون بعقود بوزارة الداخلية    

وعادة ما . هؤالء الموظفين بوظائف دائمة في وزارته، لكن ديوان الموظفين يرفض تثبيتهم إال بعد إجراء كشف طبي لهم         
نتيجة هذا الكشف، الذي تقوم به لجنة طبية غير مطلعة على قانون حقوق المعوقين أو قانون الخدمة المدنيـة، أن  تكون  

 . الموظف غير الئق
 

كذلك هناك إشكالية في نموذج الكتاب الذي يتم على أساسه تحويل موظف من قبل ديوان الموظفين إلى لجنة طبية للفحص، حيث ال يتم توضيح 
وبالتالي فإن اللجنة الطبية تكتب تقريرها دون األخذ باالعتبار طبيعة الوظيفة التي سيشغلها الموظف، . فة التي سيعمل بها الموظفطبيعة الوظي

 .والتي من الممكن أن يقوم بواجباتها رغم وجود اإلعاقة لديه
 

ة الناتجة عنها، والعمل على إلغاء النظام المشار إليه أو نأمل من لجنتكم دراسة هذه القضية كقضية عامة، إضافة إلى النظر في القضايا الفردي             
 .آملين موافاتنا بما توصلتم إليه بهذا الخصوص. تعديله بما ينسجم مع قانون حقوق المعوقين وقانون الخدمة المدنية

 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 
 علي الجرباوي . د

 المديــر العــام
 
 

 
 
 
 

 



 ٣٠٣

 
 ١٣/٦/٢٠٠٠: التاريـخ
 ٤٨٧٩/٢٠٠٠/د: الرقـم

 
 حضرة السيد فريح أبو مدين المحترم

 وزير العدل
  فلسطين-غزة 

 
 تحية طيبة وبعد،

   
نتوجه إليكم في الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، للنظر في االوضاع السيئة التي تعاني منها محكمتا الخليل ودورا حـول جهـاز                      

 : المنطقتين يزيد عن ثالثمائة آالف نسمة، والتي تتلخص بما يليالمحاكم، علماً أن عدد سكان هاتين
ال يوجد قاضي صلح في محكمة الخليل، ويتم في العادة انتداب أحد قضاه محكمة البداية رغم ضغط العمل على هؤالء القضاة، األمر الذي                 .١

 .يؤدي إلى تأجيل النظر في القضايا لفترة طويلة
 القرارات الصادرة عن محكمة صلح دورا بحجة عدم االختصاص المكاني، علماُ انه ال توجد دائرة إجراء في ترفض دائرة إجراء الخليل تنفيذ .٢

 .محكمة دورا
يعمل في دائرة إجراء الخليل التي تغطي جميع المحافظة موظف واحد، األمر الذي يعيق تنفيذ قرارات المحاكم ويراكم الملفات في الدائرة                .٣

 .ويعطيل مصالح المواطنين
 . سنة٦٠لكل المحافظة، أحدهم تجاوز عمره ) مبلّغين(يعمل في محكمة الخليل ثالثة محضرين  .٤
تعاني محكمة صلح دورا من عدم وجود دائرة إجراء وعدم وجود محضرين األمر الذي يعيق تبليغ األشخاص المعنيـين ويعيـق عمـل                         .٥

 .المحامين
 

لتحسين اوضاع الجهاز القضائي في محافظة الخليل، وكافة محافظات الوطن من اجل رفع نامل منكم النظر بجدية في هذه القضية وإجراء الالزم 
 .آملين موافاتنا بما تقومون به من اجراءات بهذا الخصوص. المعانة عن المواطنين

 
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام
 

 علي الجرباوي .د
 المديـر العــام



 ٣٠٤



 ٣٠٥

 
 ٨/٨/٢٠٠٠: التاريــخ

 ٥٠٨٧/٢٠٠٠/د: الرقـم
 

 حضرة العقيد محمد دحالن المحترم
  غزة-مدير جهاز األمن الوقائي 

  فلسطين-غزة 
 

 تحية طيبة وبعد،
 

 كما ال يخفى عليك، تقوم الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن بمتابعة شكاوى المواطنين مع مختلف مؤسسـات             
وذلك انسجاماً مع القرار الرئاسي الصـادر عـن        . حٍد سواء السلطة الوطنية الفلسطينية وأجهزتها األمنية والمدنية على        

، ذلك القرار الذي ١٩٩٣رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في العام / رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 
ـ               دأ سـيادة  يحدد مهام ومسؤوليات الهيئة في مجال متابعة وصيانة حقوق المواطن الفلسطيني، والعمل على تحقيـق مب

 . القانون والعدل
 

كباقي (ومن هنا، وخالفاً لما يتبادر أحياناً إلى أذهان البعض، فان الهيئة هي مؤسسة دولة، وليست مؤسسة غير حكومية   
 ).مؤسسات حقوق اإلنسان

   
هيئة تحرص على مخاطبته لمتابعة شكاوى   والن جهاز األمن الوقائي هو أحد األجهزة األمنية الهامة التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، فان ال              

والردود التي ترد من جهاز األمن الوقائي على تساؤالت الهيئة خير دليل على التعاون . المواطنين، لغرض إيجاد الحلول المنصفة والسريعة لها 
فال . ا الهيئة تكون ناقصة أو مشوبة بالغموضاال أن بعض الردود التي تتلقاه. المستمر، والذي يتعزز مع مرور الزمن واكتساب المزيد من الخبرة

 .  هذه األسباب األمنية تحتاج إلى مزيد من التوضيح والتفسير والتبرير". أن االعتقال جاء ألسباب أمنية " يكفي، مثالً، أن ينص الرد على 
 

يدها بالردود المبررة والكافية على التساؤالت أن حرص الهيئة على معالجة قضايا وشكاوى المواطنين بصورة فعالة يدعوها إلى حثكم على تزو   
أن تعاونكم  مع الهيئة الفلسطينية ضروري لتعزيز مبدأ سيادة القانون وبناء الدولة التي ينعم فيها جميع المواطنين بالحرية واألمـن                   . المثارة
 . والعدل

 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 
 سعيد زيداني . د

 المديـر العـام
 



 ٣٠٦



 ٣٠٧

 
 ١٤/٨/٢٠٠٠:ـخالتاري
 ٥١٠٧/٢٠٠٠/د:  الرقـم

 
 حضرة السيد الطيب عبد الرحيم المحترم

 أمين عام الرئاسة
  فلسطين-غزة 

 
 

 ٢٩/٧/٢٠٠٠رد مدير عام الشرطة على رسالة الهيئة بتاريخ : الموضوع
 

 تحية طيبة وبعد،
 

 غزة، والمحتجز في مقر الشرطة في غزة -) ز. ح(ى المواطن اكتب إليك راجياً تدخلك لدى مدير عام الشرطة، اللواء غازي الجبالي، بشأن شكو
 .٢٦/٧/٢٠٠٠منذ تاريخ 

 
المواطن المذكور، إال أن رده كـان  /  مستفسرة عن سبب احتجاز الشرطي ٢٩/٧/٢٠٠٠لقد توجهت الهيئة إلى اللواء الجبالي برسالة بتاريخ       

ي التعامل مع مضمون الشكوى، بعد أن وضع عليها مالحظات ال تدل على احترام لدور فقد رفض استالم الرسالة، وبالتال. غريباً بقدر ما كان حاداً
 .وواجب الهيئة في تعزيز مبدأ سيادة القانون

 
الشرطة هي مؤسسة عامة هدفها . ال يجوز االقتراب منها دون إذن" منطقة حرام"فالشرطة، كما ال يخفى عليك، ليست ملكاً خاصاً لقيادتها، وليست 

ومن حق الشرطي، كما من حق أي مواطن، أن يشكو إذا اقتنع بأن     . مواطنين، وألفرادها، كما لبقية المواطنين، حقوق مصانة بالقانون       خدمة ال 
 .ومن واجب الهيئة أن تستفسر وان تتابع وان تتأكد من سالمة اإلجراءات وقانونيتها. اإلجراءات المتخذة بحقه غير منصفة أو غير مبررة

 
 .دنا في أداء مهمتنا، وان تشد انتباه اللواء الجبالي إلى أهمية التعامل مع استفسارات الهيئة بقدر اكبر من رحابة الصدرأرجو أن تساع

 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

 
 سعيد زيدانـي . د

 المديــر العـام
 
 
 
 
 

 



 ٣٠٨



 ٣٠٩

 
 ٣/٩/٢٠٠٠: التاريــخ

 ٥١٨٤/٢٠٠٠/ د: الرقم
 

 المحترمحضرة الدكتور نعيم أبو الحمص 
 وكيل وزارة التربية والتعليم 

  فلسطين-رام اهللا 
 

 العالقة بين الهيئة والوزارة:  الموضوع
 

 تحية طيبة وبعد،
 

كما ال يخفى على حضرتك، فإن الهيئة تقوم بمتابعة شكاوى المواطنين مع الوزارات واألجهزة األمنية والهيئات العامة المختلفة، وذلك تمشياً مع 
المواطنين مع /ومن هذا المدخل، فقد حاولت الهيئة متابعة بعض شكاوى الموظفين. هامها كما حددها المرسوم الرئاسي المؤسس لهاواجباتها وم

ولكن تجاوب الوزارة لم يكن بالقدر الذي يرقى إلى المتوقع، أو قل، بالقدر الذي نطمح أن يرقى إليه مستوى التعاون بين . وزارة التربية والتعليم
 .ة والوزارةالهيئ

 
ونظراً لما أعهده منك شخصياً من حرص على إحترام حقوق المواطن، أناشدك باإليعاز إلى العاملين في الوزارة بالتجاوب مع متابعات الهيئـة            

شغوالً، على لقد حاولت اإلتصال بك شخصياً الستجالء بعض األمور ذات العالقة بطبيعة عمل الهيئة، لكنك كنت م      . المواطنين/لشكاوى الموظفين 
 .٢٠٠١ / ٢٠٠٠األرجح، بقيادة عملية اإلستعداد لبدء العام الدراسي 

 
وفي جميع األحوال، أرجو أن تساعد عالقة اإلحترام والمودة بيننا في . أرجو أن تتاح لي الفرصة للقاء حضرتك لتوضيح بعض جوانب عمل الهيئة

 .ا الوطن والمواطنتعزيز عالقة التعاون بين الوزارة والهيئة، خدمة لقضاي
 

 مع فائق اإلحترام والتقدير
 

 سعيد زيداني. د
 المديـر العـام

 
 



 ٣١٠



 ٣١١

 
 ٩/٩/٢٠٠٠: التاريــخ

 ٥٢٠٠/٢٠٠٠/د:  الرقـم
 

 حضرة العقيد جبريل الرجوب المحترم
 الضفة الغربية/ مدير جهاز األمن الوقائي 

  فلسطين-أريحا 
 

 تحية طيبة وبعد،
 

طينية المستقلة لحقوق المواطن بالشكر على التسهيالت التي قدمها جهاز األمن الوقائي لمحامي ومندوبي الهيئة لدى نتقدم إليكم في الهيئة الفلس
زياراتهم لمراكز توقيف األمن الوقائي في المحافظات الشمالية لالطالع على ظروف االعتقال والمعتقلين، وعلى اإلجراءات القانونية المتخذة بحق 

 .المعتقلين
 

، والتقائهما بخمسة معتقلين، تبين من ٦/٩/٢٠٠٠انه وأثناء زيارة محاميا الهيئة الفلسطينية لمركز توقيف األمن الوقائي في رام اهللا بتاريخ اال 
م، منها خالل المقابالت مع  المعتقلين المذكورين أن أفراد جهاز األمن الوقائي، وخاصة أقسام التحقيق، يتبعون أساليب تحقيق قاسية وعنيفة معه

الضرب بالعصي والكرابيج، واألسالك الكهربائية على جميع أجزاء الجسم وخاصة الرأس والوجه والبطن، والشبح بصوره المختلفة لمدد طويلة، 
 . واستخدام األلفاظ البذيئة والماسة بالكرامة، والحرمان من النوم لفترات طويلة

 
 من الشكاوى التي تتلقاها من المعتقلين سواء عند زيارتهم في مراكز التوقيف أو بعد اإلفراج      إضافة إلى ذلك، فإن الهيئة  تابعت وتتابع عدداً        

 .عنهم تتضمن االدعاءات السابقة والتي تُمارس في باقي مراكز األمن الوقائي
 

لواضحة لنصوص مشروع القـانون     تنظر الهيئة بقلق شديد إلى كافة أشكال وصور التعذيب الذي يمارسه الجهاز، نظراً لمخالفته الصريحة وا               
األساسي، والقوانين النافذة،  واتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية، وخاصة االتفاقيات المتعلقة بمعاملة السجناء، واتفاقية مناهضة التعذيب والعقوبات 

 .  القاسية والالإنسانية
     

هرة الخطيرة، كما ونرجو أن تقوموا بمحاسبة المسؤولين عن المعتقلين أثناء آملين منكم اتخاذ ما يلزم من اإلجراءات الصارمة لمعالجة هذه الظا
 . التحقيق، وموافاتنا بردكم في اقرب فرصة ممكنة

 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

 
 سعيـد زيداني . د

 المديــر العـام
 
 



 ٣١٢



 ٣١٣

 
                                ١٢/٩/٢٠٠٠: التاريـخ
 ٥٢١٢/٢٠٠٠/د: الرقـم

 
 سيادة الرئيس ياسر عرفات حفظه اهللا 

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
 رئيس دولة فلسطين

  فلسطين–غزة 
 

 حكم اإلعدام الصادر عن محكمة أمن الدولة العليا بحقّ المتهم محمد داوود أحمد الخواجة: الموضوع
 

 تحية طيبة وبعد،
 

 ١٩ حكماً يقضي بإعدام المواطن محمد داوود أحمد الخواجة ١١/٩/٢٠٠٠ثنين الموافق أصدرت محكمة أمن الدولة العليا في غزة مساء يوم اال
 . سنة من سكان مخيم جباليا٧٢سنة، من سكان مخيم الشاطئ رمياً بالرصاص حتى الموت، بعد أن أدانته بقتل المواطن مصطفى أحمد بارود 

 
 السخط والغليان في أوساط المواطنين بصورة عامةً، وعائلة المغدور بصـورة       سيادة الرئيس، ليس غريباً أن تعقب مثل هذه الجرائم حالة من          

إالّ أن هـذه    . خاصة، كما أن هناك إجماعاً على ضرورة معاقبة الجاني بما يتناسب وحجم الجريمة التي ارتكبها، وبما يفي بغرض الردع أيضاً                   
لمغدور كالهما مدني، والجريمة، رغم بشاعتها، تبقى جريمة عادية ال تستوجب فالمتهم وا. القضية هي قضية مدنية بحتة، وليست قضية أمن دولة

ومن هنا، فإن بحث القضية والبتّ بشأنها هو من اختصاص المحاكم النظاميـة،    . إحالتها إلى محكمة أمن الدولة العليا ذات الطبيعة اإلستثنائية        
 .حكمة أمن الدولة العلياوبالتحديد محكمة الجنايات الكبرى في غزة، وليس من اختصاص م

 
إن إحالة مثل هذه القضايا إلى محكمة أمن الدولة العليا يشكّل انتقاصاً خطيراً من صالحية المحاكم النظامية من جهة، وينطوي على مسـاومة                       

أمن الدولة العليا تختـزل     فمن الواضح أن محكمة     .  موجعة على إجراءات المحاكمة النزيهة والعادلة من جهة أخرى، وهذا هو األهم واألخطر            
اإلجراءات القانونية السليمة التي تتبع في المحاكم النظامية، وتعمل تحت ضغط الجمهور من أجل إتخاذ القرار وإصدار الحكم بصورة سريعة،                     

محاكمة أن محامي الدفاع الذي وفي هذه القضية بالذات، فقد أفاد محاميا الهيئة اللذان حضرا جلسات ال. ناهيك عن عدم قابلية أحكامها لإلستئناف
تم تعيينه من قبل المحكمة لم يؤد دوره بصورة فعالة أو مقنعة، ربما بسبب الحضور الواسع لذوي المرحوم لجلسات المحاكمة وغياب أٍي من                       

 .ذوي المتهم
 

اً من جهة أخرى، يظهر بجالء قصور محكمة أمن وإذا أخذنا بعين االعتبار قسوة عقوبة االعدام من جهة، والخالف المحتدم بشأنها محلياً وعالمي
 .الدولة العليا عن معالجة مثل هذا النوع من القضايا بنزاهة وموضوعية

 
لقد بات من الضروري، يا سيادة الرئيس، أن يتعود جميع الناس على أن استيفاء شروط المحاكمة النزيهة والعادلة يستغرق وقتـاً وتحكمـه                       

ما أن اإلستجابة لضغط الناس وإصدار األحكام السريعة ليس من شأنه خدمة نزاهة القضاء واستقالله، وهذا ما نحرص ك. إجراءات قانونية دقيقة
إن تكرار مثل هذه الجرائم وتكرار طريقة معالجتها بواسطة محاكم أمن الدولة العليا ال يحالّن المشكلة، بل يعقّدانها كما تبين ذلك من . عليه جميعاً
 . حول القضايا المماثلة السابقة٢٠٠٠ذي أصدرته الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن في شهر آب التقرير ال



 ٣١٤

 
، وإعادة القضية برمتها ١١/٩/٢٠٠٠نهيب بكم يا سيادة الرئيس عدم المصادقة على حكم اإلعدام الذي أصدرته محكمة أمن الدولة العليا بتاريخ 

مؤكدين لكم بهذا على ثقتنـا الكاملـة بحكمـتكم    . ختصاص األصيل والوالية العامة للنظر في مثل هذه الجرائمإلى المحاكم النظامية، صاحبة اإل  
 .وحرصكم المعهود على إقامة العدل بين الناس

 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

 
 سعيد زيدانـي. د

 المديــر العـام



 ٣١٥

 
٣/١٠/٢٠٠٠ 

 
Dear Mrs. Mary Robinson, 
UN High Commissioner for Human Rights, 
Palais des Nations  
CH - ١٢١١  

Geneva ١٠ 
Switzerland  

Fax: ٩٠٠٣ ٩١٧ ٢٢ ٠٠٤١ 
 

I am writing to you on behalf of the Palestinian Independent Commission for Citizens Rights, 
regarding the gross violations of the Palestinian human rights by the Israeli Police and Security 

Forces. For the fifth day in a row, Israeli forces have been committing grave violations of human 
rights; using live ammunition, dumdum bullets, steal coated rubber bullets and anti tank missiles 
against unarmed protesters. Since the start of the confrontations on the ٢٨th of September ٢٠٠٠, 

more than ٤٥ people have been killed, including ٨ children, and over ١٥٠٠ injured, more than 
٢١٥ are children, and the number of causalities continues to rise.    

 
The recent incidents where Israeli soldiers shot and killed a defenseless ١٢ years old boy, 
Mohammad Al Durrah, and seriously injured his father, as the two were taking shelter behind a 
cement block, and the killing of another ٦ years old child, in his own house by a live bullet shot 
from an Israeli army helicopter, in addition to other similar incidents, provide clear evidence of 
the excessive and disproportionate use of force by the Israeli forces, against the Palestinian 
protesters in the Palestinian Territories. 
 
In addition, the Israeli army has sealed off the areas ruled by the Palestinian Authority, thus 
preventing Palestinian citizens from free movement between these areas. Israeli forces are also 
interrupting the work of the medical teams, and in some cases used live ammunition against 
medical staff and journalists. 
 
Mrs. Robinson,  
 
As the United Nations High Commissioner for Human Rights, I respectfully request that you act 
by all means at your disposal to put an end to the Israeli excessive use of force against Palestinian 
unarmed civilians. Furthermore, I urge you to visit Palestine and form a special committee to 
investigate the grave human rights violations in this troubled area.   
 
Sincerely,  
 
Dr. Said Zeedani 
PICCR General Director 
  

 
 
 
CC.  Mr. Giorgio Giacomalli, Special Rapportour of the Commission on Human Rights. 
 Mr. Amin Mekki Madani, OHCHR, Gaza.  
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 ١/١١/٢٠٠٠: التاريخ

 
 سيادة الرئيس ياسر عرفات حفظه اهللا 

 رئيس السلطة الوطنية 
 رئيس دولة فلسطين 

  فلسطين -غزة 
 

 تحية طيبة وبعد،
 لجنة التوثيق الوطنية

 
لى إندالع انتفاضة األقصى وما نتج عنها من إنتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق اإلنسان الفلسطيني والقانون الدولي على يد قوات اإلحـتالل                     ت

ي  الذ١٣٢٢الحربي اإلسرائيلي العديد من اللقاءات والقرارات التي صدرت عنها لمعالجة تلك اإلنتهاكات وتداعياتها، ومنها قرار مجلس األمن رقم 
أدان اإلنتهاكات اإلسرائيلية واعتبرها جرائم حرب، وقرار لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان القاضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية، إضافة إلى القرار 

 .ينالصادر عن قمة شرم الشيخ حول تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وأخيراً قرار القمة العربية الداعي لمالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيلي
 

تأسيساً على ما سلف نقترح تشكيل لجنة توثيق وطنية تهدف لجمع وتوثيق تلك الجرائم والممارسات، وألهمية الموضوع فإن التوثيق يجب أن       
جرحـى  يكون مهنياً ويتمتع بدرجة عالية من المصداقية والدقة القانونية بعيداً عن التشويه الحاصل لإلحصائيات واألرقام المتعلقة بالشهداء وال      

 .والخسائر في القطاعات المختلفة والتي يتم التعاطي معها في كثير من األحايين على أنها معطيات سياسية
 

 :نقترح ما يلي
 :تشكيل سكرتاريا للجنة التوثيق من األطراف التالية

المستقلة لحقوق المواطن، نقابة المحـامين،      األمانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة العدل، وزارة شؤون المنظمات األهلية، الهيئة الفلسطينية             
 .مؤسسات حقوق إنسان، حقوقيين، وخبراء في القانون الدولي محليين وعرب

تقوم السكرتاريا بالتعامل مع لجان عمل قطاعية على سبيل المثال وزارة الصحة والهالل األحمر وكافة مؤسسات العمل األهلي العاملة في القطاع 
فة المعلومات واألدلة الطبية ومن ثم تكييفها الحقاً بشكل قانوني، وتسري هذه اآللية على باقي القطاعات سواء الزراعي الصحي من أجل جمع كا

 .أو اإلسكان والممتلكات أو التجارة واإلقتصاد
 .تكون مرجعية السكرتاريا القانونية هي المعايير الدولية في حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني

 
 وا بقبول فائق اإلحتراموتفضل

 
 حيدر عبد الشافي . د

 المفـوض العــام 
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 ٣١٩

 
 ٢٠/١٢/٢٠٠٠: التاريخ
 ٥٤١١/٢٠٠٠/د: الرقـم

 
 حضرة السيد أحمد قريع المحترم

 رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني
  فلسطين-رام اهللا 

 
 اإلقتطاعات من رواتب الموظفين الحكوميين: الموضوع

 
 تحية طيبة وبعد،

 
 لغرض تعويض المتضررين جراء اإلعتـداءات  ٢٠٠٠و معروف، فقد تم إقتطاع نسب من رواتب الموظفين الحكوميين عن شهر نوفمبر         كما ه 

وكما هو معروف أيضاً، فإن مثل هذه اإلقتطاعات سوف تتم ثانية حين . ٢٩/٩/٢٠٠٠اإلسرائيلية المتواصلة منذ إندالع إنتفاضة األقصى بتاريخ 
 .٢٠٠٠موظفين الحكوميين عن شهر ديسمبر يتم دفع رواتب ال

 
بما أن اإلقتطاع مـن     . أكتب إليك نيابة عن الهيئة المستقلة لحقوق المواطن مطالباً المجلس التشريعي بإبداء الرأي حول اإلقتطاعات المذكورة               

 أن يتم بموجب قرار أو قانون يصدر عن الرواتب يمس عشرات اآلالف من الموظفين وعائالتهم، وبما أن اإلقتطاع من الرواتب ألي غرض يجب
أرجو أن يتمكن المجلس من إتخاذ مثـل هـذا   . المجلس التشريعي، فإن المجلس مطالب باتخاذ موقف واضح وصريح إزاء هذه القضية الهامة        

 .١٢/٢٠٠٠الموقف قبل أن يحين موعد اإلقتطاع من الرواتب عن شهر 
 

 مع خالص اإلحترام والتقدير
 

 يسعيد زيدان. د
 المديـر العـام
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 ٣ 
 

 

 ٢٠٠٠اإلنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق المواطن الفلسطيني خالل العام 
 

 :مقدمــــة
 

 تصعيداً في اإلنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق المواطنين الفلسطينيين على وتيرة عالية، مـن             ٢٠٠٠شهد عام   
امـات  لتزاستيطان، ومصادرة أراض، وتدمير ممتلكات على نطاق واسع، إضافة إلى التنصل من تنفيذ اال             

وهذا أدى إلى حالة من االحتقان في الشارع الفلسطيني، عبـر عـن      .بشأن اتفاقيات السالم مع الفلسطينيين    
، وجاءت في شهر أيار تضامنا مع األسـرى     "هبة األسرى "نفسه في هبتين جماهيريتين، حملت األولى اسم        

لتنكيل الموجهـة ضـدهم مـن قبـل     الفلسطينيين، الذين خاضوا إضراباً عن الطعام احتجاجا على سياسة ا       
، فقد جاءت في أعقـاب  الزيـارة         "انتفاضة األقصى "أما الهبة الثانية، والتي حملت اسم       . سلطات االحتالل 

االستفزازية التي قام بها رئيس حزب الليكود اإلسرائيلي، أرئيل شارون، إلى باحة الحرم القدسي الشـريف       
الثاني من مصادمات عنيفة بـين المصـلين وقـوات الشـرطة      ، وما تالها في اليوم      ٢٨/٩/٢٠٠٠بتاريخ  

 .اإلسرائيلية في باحة المسجد األقصى أدت إلى سقوط شهداء وجرحى
 

وقد قابلت قوات االحتالل اإلسرائيلي االحتجاجات الجماهيرية، والمسيرات السلمية الفلسطينية، باالسـتخدام         
، وجرح أكثر من ألف وخمسمائة، في هبة التضامن مع          المفرط للقوة، ما أدى إلى استشهاد سبعة فلسطينيين       

 فلسطيني، وجرح أكثر من أحد عشر ألفاً آخرين في انتفاضة األقصى حتى نهاية              ٣٢١واستشهاد  . األسرى
 من فلسطيني مخيمات اللجـوء فـي لبنـان          ٢ و ١٩٤٨ فلسطيني من فلسطين     ١٣ ، من بينهم     ٢٠٠٠عام  

 ٣ومن بين مجموع الشهداء ، عدد كبير من األطفـال، و          . لسطيناستشهدوا على الشريط الحدودي شمال ف     
 آخرين في حوادث متفرقة خالل عـام        ١٥هذا باإلضافة إلى استشهاد     . من أفراد الطواقم الطبية الفلسطينية    

 الباقون استشهدوا في الفترة ما بـين هبـة األسـرى            ٧ منهم استشهدوا قبل هبة األسرى والـ        ٨،  ٢٠٠٠
 .وانتفاضة األقصى

 
 تصعيداً نوعياً في استخدام قوات االحتالل لوسائل قتاليـة حربيـة فـي قمـع وردع             ٢٠٠٠كما شهد عام    

فقد لجأت القـوات اإلسـرائيلية إلـى اسـتخدام الطـائرات          . االحتجاجات الفلسطينية في انتفاضة األقصى    
بية، كما  وشـارك     ملم، إضافة إلى الزوارق الحر    ) ٨٠٠(و) ٥٠٠(والدبابات والرشاشات الثقيلة من عيار      

المستوطنون اإلسرائيليون، بحماية جيش االحتالل، في االعتداءات على الفلسطينيين وتهديد حياتهم وأمنهم،            
 .وتدمير ممتلكاتهم

 
كذلك كثفت قوات االحتالل من انتهاج سياسة العقوبات الجماعية ضد الفلسطينيين، من إغـالق وحصـار                

، ترك آثاره المدمرة علـى كافـة        ١٩٦٧سبق له مثيل منذ حرب عام       للمدن والقرى الفلسطينية، بشكل لم ي     
كمـا أخضـعت قـوات    . جوانب الحياة الفلسطينية، وحرم أكثر من ربع مليون عامل فلسطيني من العمـل   

، أكثر من أربعين ألف فلسطيني لنظـام حظـر          ٢٩/٩/٢٠٠٠االحتالل، ومنذ اندالع انتفاضة األقصى في       
 .H٢""سيطرة اإلسرائيلية من مدينة الخليل، المنطقة المعروفة ب التجول في الجزء الخاضع لل

 



 ٤ 
 

 

وجرفت ودمرت آليات االحتالل اإلسرائيلي آالف الدونمات من األراضي الزراعية في الضـفة الغربيـة               
 .وقطاع غزة، واقتلعت آالف األشجار المثمرة ، كأشجار الزيتون والبرتقال والنخيل والعنب

باب أبرز االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق المواطنين الفلسطينيين، مؤكدة على خطورة        في هذا ال   الهيئةتتناول  
هذه اإلنتهاكات من جهة، وعلى قناعتها بأن االنتهاك األساسي لهذه الحقوق يتمثل في اسـتمرار اإلحـتالل                

ـ      الهيئةوتعرض  . اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية من جهة ثانية        اء بتقـديم    لهذه اإلنتهاكـات، دون اإلدع
يتناول المحور األول االنتهاكات اإلسرائيلية لحـق الحيـاة         .  تغطية شاملة لها، ضمن ثالثة محاور رئيسية      

ويتناول المحور الثاني االنتهاكـات اإلسـرائيلية    . والسالمة البدنية واألمن الشخصي للمواطنين الفلسطينيين     
 أما المحور الثالث فيعنى باالنتهاكـات اإلسـرائيلية   .لحق الملكية الخاصة، واالعتداء على الموارد الطبيعية      

كما سنعرض، بشكل موجز، لمسؤولية االحـتالل       . لحرية الحركة والتنقل في األراضي الفلسطينية المحتلة      
 .عن هذه االنتهاكات وفقاً للقانون الدولي

 
، ١٩٤٨يين داخل مناطق ال   وفي نهاية الفصل نتناول بإيجاز االنتهاكات اإلسرائيلية ضد المواطنين الفلسطين         

وذلك للتدليل على السياسة العنصرية التي تتبعها دولة إسرائيل ضد الفلسطينيين بغض النظر عن وضـعهم                
القانوني أو أماكن تواجدهم، ولبيان أوجه التشابه بين االنتهاكات اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين في المنـاطق               

 .ا يتعلق بالحق في الحياة والسالمة البدنية، خاصة م١٩٤٨ ومناطق عام ١٩٦٧المحتلة عام 
 

 عندما تقوم بعرض هذه االنتهاكات ال تخرج عن دائرة اختصاصها، وهي رصد حقوق المـواطن                والهيئة
وإنما يأتي عرضها إليضاح أن اإلحتالل اإلسرائيلي لم ينته بعد، ولـم            . في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية    
مواطنين الفلسطينيين، وأن هذه االنتهاكات هي األشد تـأثيراً وخطـورة           يكف عن ممارساته القمعية ضد ال     

 .على حقوق وحريات المواطن الفلسطيني
 

 في إعداد هذا الفصل على توثيق باحثيها الميدانيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضـافة          الهيئةاعتمدت  
 رصد اإلنتهاكـات اإلسـرائيلية      إلى توثيق مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية ودولية متخصصة، تعمل على         

  . ١٩٦٧لحقوق المواطن الفلسطيني، أساسا في المناطق المحتلة منذ عام 
 
 



 ٥ 
 

 

 الوضـع القانونــي لألراضي الفلسطينيــة المحتلـــة
 

، وما أعقبها أو تفرع عنهـا مـن   ١٣/٩/١٩٩٣اعتُِبرت اتفاقية إعالن المبادئ الموقعة في واشنطن بتاريخ  
 ٢٤٢ة إلزالة اإلحتالل اإلسرائيلي عن األراضي الفلسطينية على أساس قراري مجلس األمن             إتفاقيات، بداي 

وشكلت االتفاقية المذكورة وثيقة مرحلية، تحدد بموجبها جدول أعمال للمواضيع المختلفة والمهمـة             . ٣٣٨و
اإلنتقالية وكان من المفترض أن ال تتعدى المرحلة        . ألطراف الصراع للتفاوض بشأنها ضمن جدول زمني      

 .١٩٩٤ أيار عام ٤أريحا في القاهرة بتاريـخ -خمس سنوات من تاريخ توقيع إتفاق غزة
 

بشأن تطبيق إتفاقيـة واي  (، ومذكرة شرم الشيخ ١٩٩٨في شهر تشرين الثاني ) واي ريفر(وبموجب إتفاق   
 الضفة الغربية   من أراضي % ٥ ، تم نقل ما نسبته       ١٩٩٩في شهر أيلول    ) ريفر ومفاوضات الحل النهائي     

 ، وتشمل   ٢٠٠٠، وذلك في شهر كانون الثاني من العام         ") أ"المناطق المصنفة   (للسيطرة الفلسطينية الكاملة    
فـي منطقتـي   % ٢أراضي صحراوية تقع في جنوب الضفة الغربية أعلن عنها كمحمية طبيعيـة ، و           % ٣

 تحت  السيطرة    ١٩٦٧ة المحتلة عام    من األراضي الفلسطيني  % ١٨وبالتالي أصبح ما نسبته     . نابلس وجنين 
مـن  % ٢١تشكل مـا نسـبته      " ب"، وبقيت المناطق المصنفة     " أ"الفلسطينية الكاملة ضمن المنطقة المسماة      

بصـالحيات مدنيـة ، كـالتعليم       " ب"، وتتمتع السلطة الفلسطينية في مناطق       ١٩٦٧األراضي المحتلة عام    
ء األكبر من األراضي المحتلة فيمـا يعـرف بالمنـاطق           وبقي الجز . والصحة والضرائب والشؤون الدينية   

وال تملك السلطة الفلسطينية أية صالحيات فـي المنـاطق       . تحت السيطرة اإلسرائيلية الكاملة   "  ج"المصنفة  
 .أو في القدس الشرقية المحتلة"  ج"المصنفة 

 
فالجيش اإلسـرائيلي مـا زال      .  وهذا يدل على أن الوضع القانوني لألراضي الفلسطينية المحتلة لم يتغير          

يمارس صالحيات أمنية واسعة في المناطق التي لم تُنقل الصالحيات األمنية فيها بالكامـل إلـى السـلطة                  
، فضالً عن تمتعه بصالحيات أمنية مطلقـة فـي          "ب"الوطنية الفلسطينية، وهي المناطق المعروفة بمناطق       

 اإلسرائيلي يسيطر بشكل كامل على الطـرق الرئيسـية          وال زال االحتالل  ". ج"المناطق المعروفة بمناطق    
 . والحدود والمعابر الدولية

 
ويعتبر عدم توفر الحماية للسكان المدنيين من أهم أسباب انتهاك حقوق اإلنسان في األراضـي الفلسـطينية        

مايـة السـكان   المحتلة ، وذلك نتيجة عدم قيام إسرائيل كقوة محتلة بتطبيق إتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بح  
، قـد   ١٩٦٧وكانت إسرائيل، عشية دخولها األراضي الفلسطينية عام         . ١٩٤٨المدنيين وقت الحرب لعام     

أصدرت ثالثة بالغات عسكرية، أعلنت في األول منها دخول الجيش اإلسرائيلي المنطقـة، وأعلنـت فـي       
ائية والتنفيذية فيهـا، وأعلنـت فـي        السلطات التشريعية والقض  " حاييم هيرتسوغ   "الثاني تولي قائد المنطقة     

وقد جاء في هذه البالغات، وهو االسم الذي أطلق على األوامـر            . الثالث إنشاء المحاكم العسكرية وتشكيلها    
فالمـادة   . العسكرية الثالثة األولى، أن إسرائيل تعتزم تطبيق مواد معاهدات جنيف التي وقعت عليها سـابقا        

ينبغي للمحكمة العسـكرية ورجالهـا تطبيـق أحكـام     ٠٠٠"نص على أنه     من البالغ العسكري الثالث ت     ٣٥
، بخصوص حماية المدنيين أثناء أيام الحرب بصـدد كـل مـا             ١٩٤٩ آب   ١٢معاهدة جنيف المؤرخة في     
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يتعلق باإلجراءات القضائية، وإذا وجد تناقض بين هذا األمر وبين المعاهدة المـذكورة فتكـون األفضـلية                
 .١"ألحكام المعاهدة

 سالفة الـذكر،  ٣٥كن لم تلبث القيادة العسكرية لسلطات اإلحتالل اإلسرائيلي أن أوقفت سريان ونفاذ المادة   ل
، ٢ في قطاع غزة وشمال سـيناء      ١١/١٠/١٩٦٧ الصادر بتاريخ    ١٠٧وذلك بموجب األمر العسكري رقم      

للـت السـلطات   وقـد ع . ٣ في الضفة الغربية ١٩٦٧/ ٢٣/١١ الصادر بتاريخ    ١٤٤واألمر العسكري رقم    
اإلسرائيلية قرارها بالقول أن أحكام إتفاقية جنيف الرابعة ال تتمتـع بالسـمو واألفضـلية علـى القـانون                   

 من إشارة إلى اتفاقيـة      ٣ من البالغ رقم     ٣٥اإلسرائيلي وتعليمات القيادة العسكرية، وأن ما تضمنته المادة         
 .جنيف الرابعة، قد جاء بطريق الخطأ

 
نوني األساسي على إسرائيل ، كقوة محتلة لألراضي الفلسطينية، يتمثل بتطبيق إتفاقية جنيف             إن االلتزام القا  

وهذا ما أكده مجلس األمن الدولي ، في قراره رقـم           . الرابعة تطبيقا فعليا حتى زوال االحتالل بشكل نهائي       
لمفرط للقوة من   فقد شجب القرار أعمال العنف واالستخدام ا      . ٢٠٠٠\١٠\٧  بتاريخ  الصادر   ١٣٢٢/٢٠٠٠

جانب القوات اإلسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين، ودعا إسرائيل كقوة محتلـة إلـى االلتـزام المطلـق                 
بالتزاماتها القانونية ومسؤولياتها المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة، المتعلقة بحماية المدنيين فـي               

 .زمن الحرب
  

مم المتحدة فـي جلسـتها الخاصـة الخامسـة، المنعقـدة بتـاريخ              كما اتخذت لجنة حقوق اإلنسان في األ      
، قراراً يدين إسرائيل ويؤكد على وجوب التزامها كقوة محتلـة باتفاقيـة جنيـف الرابعـة               ٢٠٠٠\١٠\١٩

واعتبرت اللجنـة أن اإلنتهاكـات الجسـيمة التـي        . ١٩٧٧والبروتوكول اإلضافي األول الملحق بها لعام       
وأكـد القـرار    . اضي المحتلة هي من قبيل جرائم الحرب و جرائم ضد اإلنسانية          ترتكبها إسرائيل في األر   

 . ٤على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية في هذه الجرائم
 
 

 اإلعتداء على الحق في الحياة والسالمــة البدنيــة واألمـن الشخصــي
 

، من حيث الوسائل المستخدمة فـي       تنوعت االعتداءات اإلسرائيلية على حياة المواطنين الفلسطينيين وأمنهم       
االعتداءات، واألشخاص المنفذين لها ، وكذلك من حيث آثارها، وذلك خالفا ألحكام المـادة الثالثـة مـن                  
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والمادة السادسة من إتفاقية حقوق الطفل، والمادة الثالثـة مـن المدونـة                 

 بإنفاذ القوانين، والتي تنص في مجملها على عـدم جـواز قيـام              الخاصة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين    
الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين باستعمال القوة إال في حالة الضرورة القصوى، وفـي الحـدود الالزمـة      

كذلك تخالف إسرائيل التزامات الدولة المحتلة التي نصت عليهـا إتفاقيـة جنيـف الرابعـة،      . ألداء واجبهم 

                                                        
 .٥، ص)١٩٩٠مؤسسة الدراسات الفلسطينية، : بريوت (قانون احملتل رجا شحادة، ١
  .٣٣٧، ص١٩٦٧ أيلول ١٤يف منطقة غزة ومشال سيناء،  صادرة عن قيادة جيش الدفاع اإلسرائيلي مناشري  أوامر وإعالنات، ٢
  .٣٠٣، ص١٩٦٧، ٢، صادرة عن قيادة جيش الدفاع اإلسرائيلي يف منطقة الضفة الغربية، عددمناشري أوامر وإعالنات ٣
 .    ١.REV.٢.L/٥-S/٤.E/CN التابعة لألمم املتحدة، رقمجلنة حقوق اإلنسان  قرار ٤
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ة الثالثة ، التي حرمت اإلعتداء على الحياة والسالمة البدنية، والقتل بجميع أشـكاله، والتشـويه          خاصة الماد 
 .والمعاملة القاسية والتعذيب

 
ويعتبر االعتداء على الحق في الحياة واألمن الشخصي والحرية من المخالفات الجسـيمة التفاقيـة جنيـف      

القتل العمد، والتعذيب أو    : عال التالية من المخالفات الجسيمة     من االتفاقية اعتبرت األف    ١٤٧فالمادة  . الرابعة
المعاملة الالإنسانية، وتعمد إحداث آالم شديدة أو اإلضرار الخطير بالسالمة البدنية أو الصحة، والنفـي أو                
النقل غير المشروع، والحجز غير المشروع، وإكراه الشخص المحمي على الخدمة في القـوات المسـلحة                

لمعادية، أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقا للتعليمات الواردة في                بالدولة ا 
هذه اإلتفاقية، وأخذ الرهائن، وتدمير واغتصاب الممتلكات على نحو ال تبرره ضرورات حربيـة وعلـى                

 .نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية
 

ارج نطاق القانون، واستخدام القوة المفرطة التـي تنفـذها           اتساعا في نطاق اإلعدامات خ     ٢٠٠٠شهد عام   
كما شهد تصاعدا في اعتـداءات المسـتوطنين علـى السـكان            .  قوات االحتالل ضد المدنيين الفلسطينيين    

. الفلسطينيين، واستمرارا الستخدام التعذيب ضد المعتقلين الفلسطينيين من قبل سلطات السجون اإلسـرائيلية     
طفال ، واستمرت سياسة المعاملة القاسية للعمال الفلسـطينيين، وطالـت االعتـداءات             كما تصاعد قتل األ   

 :وفيما يلي عرض لالنتهاكات السابقة بشيء من التفصيل. اإلسرائيلية الصحفيين والطواقم الطبية
 

 :استخدام القوة المفرطة والمميتــة
 

 إلـى  ٢٠٠٠دنيين الفلسطينيين خالل عـام  أدى االستخدام المفرط للقوة من جانب سلطات االحتالل ضد الم  
واستخدم الجيش اإلسرائيلي الرصـاص الحـي       . ألف آخرين ) ١٣( فلسطيني، وجرح أكثر من      ٣٤٣مقتل  

وهذه العيارات المطاطية تكون قاتلة إذا أطلقت مـن مسـافة           . والمطاطي في تفريق المظاهرات الفلسطينية    
وبالرغم من تسميتها بالمطاطية، أال أنهـا فـي الواقـع    . م متراً على األجزاء العلوية من الجس  ٤٠تقل عن   

كما استخدمت قوات الجيش أنواعاً محرمة دولية من الـذخيرة          . ٥عيارات ذات بؤرة فوالذية محاطة بمطاط     
، الذي ينفجر داخل الجسم إلى مئات الشـظايا         " دمدم"في قتل الفلسطينيين، مثل الرصاص المتفجر من نوع         

ويعتبر استخدام هذا النوع مـن الرصـاص جريمـة          .  باألعضاء الداخلية في الجسم    ويلحق أضرارا كبيرة  
من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الموقع في روما فـي عـام       ١٩/ الفقرة ب  ٨حرب، وفقاً للمادة    

، والتي اعتبرت استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة داخل الجسم البشري من قبيـل                ١٩٩٨
 .رائم الحربج
 

كما لجأت قوات االحتالل إلى استخدام األسلحة الثقيلة في المواجهات مع الفلسـطينيين، مثـل الرشاشـات                 
، التــي تحـدث     )الو(و  ) انيرجا(ملم، وقذائف شديدة االنفجار من نوع       ) ٨٠٠(و) ٥٠٠(الثقيلة من عيار    

 سلطات االحتالل توجيه بعض هـذه القـذائف   وقد تعمدت. آثاراً واسعة االنتشار وآالماً حادة وطويلة األمد     
ولم تسـتطيع عـائالت     . إلى أجسام المتظاهرين، ما أدى إلى تفجر أجزاء من الرأس لدى عدد من الشهداء             

عامـا  ) ٢٠(الشهداء في كثير من الحاالت تشخيصهم بسهولة، كما حدث مع الشهيد عمار خليل الرفـاعي،    
                                                        

 .٤/١٠/٢٠٠٠ هآرتس،طب الشرعي اجلنائي يف أبو كبري، صحيفة  يهودا هيس، مدير معهد ال٥
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هه ورأسه من الخلف، وظلت جثته مجهولـة فـي مستشـفى            من مخيم المغازي، الذي حطمت الطلقات وج      
) ٢٩(كذلك الشهيد فؤاد أبو أمونـة،       . ٢٠٠٠ /٤/١٠الشفاء في مدينة غزة ، حتى ساعات متأخرة من ليلة           

عامـاً،  ) ١٨(عاماً، الذي فقد ثلثي عظام جمجمته وتناثرت محتويات رأسه ، والشهيد عمر محمد سليمان،               
 أطلق من إحدى المروحيات ، ومثلهم عـدد  ٥٠٠ نتيجة طلق ناري من عيار     الذي تفتت معظم أجزاء رأسه    

ويذكر أن هذه القذائف تطلق بواسطة آليات حربية ثقيلة، مثل الـدبابات والمروحيـات              . كبير من الشهداء    
 .والزوارق الحربية

 
لفلسطينيين، تركـزت   واستهدف جنود اإلحتالل أثناء تفريقهم للمظاهرات الفلسطينية أماكن قاتلة من أجسام ا           

على المنطقة العلوية من الجسم كالرأس والصدر، مما أوقع عدداً كبيراً من القتلى والجرحى فـي صـفوف          
وأدى االستخدام المفرط للقوة من قبل قوات االحتالل إلى إصـابة عـدد كبيـر مـن الجرحـى                   . المدنيين

 %. ٥٠الفلسطينيين بإعاقات دائمة تتجاوز 
 

 :القانـــوناإلعدام خارج نطاق 
 

 االعدامات التي تنفذها قوات االحتالل اإلسرائيلي بحق الفلسطينيين خـارج           ٢٠٠٠تصاعدت خالل  العام     
وقد قامـت قـوات االحـتالل    . نطاق القانون، خاصة بعد اندالع انتفاضة األقصى في شهر أيلول الماضي         

 :بتصفية كل من
 ٢١/١٠/٢٠٠٠استشهد بتاريخ : ل من الخلي ) عاماً ٣٣( فايز محمد حسين محمود القيمري     -١

نتيجة إصابته برأسه بعيار ناري متفجر أطلق عليه من قبل قناص من الوحدات الخاصـة               
فـي مدينـة الخليـل ،       ) H١(اإلسرائيلية، بينما كان يهم بالنـزول من سيارته في منطقة          

شـهيد  في هذا الحادث لـم يكـن ال     .  متر تقريباً من نقطة مراقبة إسرائيلية      ٢٠٠وعلى بعد   
 .مسلحاً ولم تكن هناك أية مواجهات في المكان

 نتيجـة   ٩/١١/٢٠٠٠استشهد بتاريخ   :  من بيت لحم   ) عاماً ٣٧( حسين محمد سالم عبيات    -٢
القصف المباشر لسيارته من قبل المروحيات اإلسرائيلية، والتي كانت تتعقب سيارته داخل            

 أي نقـاط تمـاس مـع الجـيش          المنطقة الخاضعة للسيطرة األمنية الفلسطينية وبعيداً عن      
 عزيزة دنون جبـران هما  من بيت ساحور   توفيت في الحادث كذلك امرأتان    . اإلسـرائيلي

شـظايا الصـواريخ التـي      ب  إصابتهما نتيجة)  عاماً ٥٢ (ورحمة رشيد شاهين  )  عاماً ٥٢(
في هذا الحادث اعترفت إسرائيل رسمياً وعلى لسان        . أطلقت وأصابت عدداً من المواطنين    

 .اطق باسم الجيش اإلسرائيلي بمسئوليتها عن االغتيالالن
 ٢٢/١١/٢٠٠٠استشـهد بتـاريخ     :  من رفـح   ) عاماً ٣٠(جمال عبد القادر عبد الرازق       -٣

نتيجـة إصابته بعدد من األعيرة النارية أطلقت من أسلحة رشاشة لكمين إسـرائيلي كـان               
 مـن دبابـة     تهعلى سيار أطلقت النار   . بانتظاره على الطريق العام قرب مستوطنة موراج      

الشهيد لم يكن مسلحاً ولم يكن في       . وشاحنة نقل جنود وسيارتين عسكريتين في نفس الوقت       
نائـل  استشهد في نفس الحـادث المـواطن        . المنطقة أي اشتباك أو حاجز عسكري ظاهر      

من خان  )  عاماً ٢٧(سامي ناصر أبو لبن     من رفح، والمواطن    )  عاماً ٢١(شحدة اللداوي   
 . تصادف وجودهما في سيارة خلف سيارة الشهيد وقت الحادثقدويونس، 

 نتيجـة   ٢٢/١١/٢٠٠٠استشـهد بتـاريخ     :  من رفح  ) عاماً ٣٨(عوني إسماعيل ضهير     -٤
إصابته بعدد من األعيرة النارية من أسلحة رشاشة لكمـين إسـرائيلي قـرب مسـتوطنة                

 .موراج
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 ٢٣/١١/٢٠٠٠د بتـاريخ    استشـه :  من طمون  ) عاماً ٣٤(إبراهيم عبد الكريم بني عودة       -٥
نتيجة انفجار قنبلة في السيارة التي كان يقودها داخل مدينة نـابلس الخاضـعة للسـيطرة                

فخخت السيارة من قبل المخابرات اإلسرائيلية عن طريق متعاون قـام           . األمنية الفلسطينية 
في وقت الحادث كانت طائرة استكشـاف إسـرائيلية         . بتسليمها للشهيد صباح يوم الحادث    

اعترف المتعاون الذي تم إلقاء القبض عليه مـن قبـل األجهـزة             . تحلق في سماء المنطقة   
 .األمنية الفلسطينية بأن الحادث تم تدبيره من قبل المخابرات اإلسرائيلية

 نتيجة إطالق   ٢٤/١١/٢٠٠٠استشهد بتاريخ   :  من جنين  ) عاماً ٢٦(فراس دياب أبو حطب      -٦
يلية قرب منـزله ليالً، حيث تعرض أثناء وقوفـه         النار عليه من قبل وحدات خاصة إسرائ      
 .أمام باب منـزله إلى إطالق نار كثيف

 نتيجة إصابته   ١١/١٢/٢٠٠٠استشهد بتاريخ   :  من عرابة  ) عاماً ٢٨(أنور محمود حمران     -٧
 عيار ناري أثناء وقوفه أمام مكان عمله الواقع في مدينة نابلس الخاضعة للسـيطرة               ١٩بـ

لم يكن  . تم إطالق النار عليه عن قرب وعلى يد وحدة خاصة إسرائيلية          . األمنية الفلسطينية 
 .الشهيد مسلحاً، كما اعترفت إسرائيل بمسئوليتها على لسان الناطق باسم الجيش اإلسرائيلي

 نتيجـة  ١٢/١٢/٢٠٠٠استشهد بتاريخ :  من أرطاس) عامـاً ٢٨(يوسف أحمد أبو صوي   -٨
أطلقت النار عليه مـن نقطـة   .  منـزله رصاصة من كمين إسرائيلي قرب     ١٧إصابته بـ   

 .مراقبة إسرائيلية في الشارع االلتفافي الذي يبعد عن منزل الشهيد بضعة مئات من األمتار             
 .١٩٩٨كان الشهيد مطلوباً من قبل الجيش اإلسرائيلي منذ العام 

 نتيجـة   ١٣/١٢/٢٠٠٠استشهد بتـاريخ    :  من الخليل  ) عاماً ٢٦(عباس عثمان العويوي     -٩
 أطلقت عليه من قبل قناص إسرائيلي أثناء وقوفه         "دمدم"بثالث رصاصات من نوع     إصابته  

داخل مدينة الخليل الخاضـعة للسـيطرة األمنيـة         ) (H١أمام مكان عمله الواقع في منطقة     
 .الفلسطينية

 نتيجة إصابته   ١٤/١٢/٢٠٠٠استشهد بتاريخ   :  من رفح  ) عاماً ٣١(هاني حسين أبو بكرة      -١٠
، بعد أن تم اعتراض طريقه من قبل كمين إسرائيلي أوقـف سـيارته              بعشرين عياراً نارياً  

على الطريق الواصل بين شمال القطاع وجنوبه وتم إطالق النار عليه مـن قبـل جنـود                 
لم يكن الشهيد مسلحاً، وأصـيب فـي الحـادث عـدد مـن               .الحاجز بعد التأكد من هويته    

 .المواطنين الذين تصادف وجودهم في المكان
 نتيجـة   ١٤/١٢/٢٠٠٠استشهد بتاريخ   :  من نابلس  ) عاماً ٣٢(طه الخاروف   " محمد سعد " -١١

إصابته بعدد من األعيرة النارية أطلقت عليه من كمين إسرائيلي بعد استدراجه ليالً خـارج         
 ولم يكن مسلحاً وقت إطالق النـار        ،الشهيد يعمل في محل للمالبس الجاهزة     . منطقة نابلس 

 .إلسرائيليينعليه، وقد سبق اعتقاله من قبل ا
 ١٧/١٢/٢٠٠٠استشهد بتـاريخ    :  من مخيم قلندية   ) عاماً ٢٧(سميح عبد الكريم المالعبي      -١٢

نتيجة انفجار غامض، قرب منـزله في مخيم قلندية، بعد أن تم استدراجه لـيالً باتصـال                
الشهيد كان مطلوباً من قبل الجيش اإلسرائيلي بسبب اإلدعاء         . هاتفي إلى كمين مدبر مسبقاً    

 ".فتح"طه في تنظيم حركة بنشا
 نتيجـة  ٣١/١٢/٢٠٠٠استشـهد بتـاريخ   :  من طـولكرم ) عاما٤٩ً(ثابت أحمد ثابت    . د -١٣

 أطلقـت النـار علـى    .)٥٠٠( أعيرة نارية من سالح رشاش ثقيل من نوع       ةإصابته بتسع 
سيارته من قبل وحدات خاصة إسرائيلية كانت مختبئة في شاحنة عسكرية إسرائيلية قـرب            

 .قريباً من منطقة تماس مع الجـيش اإلسـرائيلي        ) أ(ل الشهيد يقع في المنطقة      منز.  منزله
ثابت يعمل طبيباً ومديراً في وزارة الصحة وكان يشغل في الوقت نفسـه منصـب           . كان د 

 .في منطقة طولكرم" فتح"أمين سر تنظيم حركة 
 



 ١٠ 
 

 

محمد الدرة  دثة قتل الشهيد الطفل     كذلك مارست قوات اإلحتالل اإلسرائيلي القتل العمد بدم بارد، كما في حا           
واسـتخدمت قـوات الجـيش      .  ، الذي حاول إنقاذهمـا    بسام البلبيسي وجرح والده وقتل سائق اإلسعاف،      

وتم قتل عـدد مـن الفلسـطينيين    . والوحدات الخاصة األسلحة الكاتمة للصوت في قتل وجرح الفلسطينيين        
فعلى سبيل المثال، أطلق أحد الجنود اإلسرائيليين       . رالعزل دون أن تتعرض حياة الجنود اإلسرائيليين للخط       

عاماً من بيت أمـر قضـاء        ) ٣٠(،  يوسف سليمان عواد  النار من مسافة نصف متر على رأس المواطن         
الخليل، ألنه رفض مغادرة الحاجز العسكري بدون سيارته التي حاول الجنود االستيالء عليها السـتخدامها               

 أطلق أحد الجنود اإلسرائيليين النار على رأس الطفـل          ١٢/٢٠٠٠/ ٨تاريخ  وب. من قبل قوات المستعربين   
عاماً من الخليل، بعد أن امسكه وداس على رقبته، ما أدى إلى إصابة             ) ١٤(،  أحمد علي درويش القواسمي   

 .الطفل بجروح خطيرة جداً
 

 :المعاملة القاسية والحاطة بالكرامـــة
 

في انتهاج سياسة التنكيل، والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة، ضـد          استمرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي     
المواطنين الفلسطينيين، خاصة على الحواجز العسكرية، وأثناء المداهمات العسكرية لمالحقة الفلسـطينيين            
واعتقالهم ويتم تنفيذ هذه السياسة بشكل منهجي ويومي ، مما يجعل ممارستها نمطيـة وروتينيـة بالنسـبة                  

ترفيها من الجنود والمستوطنين ، ويؤدي إلى استحالة توثيق واستعراض أحداثها إال على سـبيل تقـديم                 لمق
 ولميثـاق المحكمـة     ١٩٤٩وتأتي هذه الممارسات خالفا التفاقيات جنيف األربع لعام         . األمثلة التوضيحية   

ـ    ٢١/ الفقرة ب  ٨، وتحديداً المادة    ١٩٩٨الجنائية الدولية لعام     رت االعتـداء علـى كرامـة        منه التي اعتب
. الشخص والمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة من جرائم الحرب، التي تدخل ضمن صالحيات تلك المحكمة             

ومثال على ذلك، اعتداءات قوات الجيش والمستوطنين المتكررة على المـواطنين الفلسـطينيين بالضـرب     
لى الحواجز العسكرية على مداخل مدينـة القـدس         المبرح في مدينة الخليل، واعتداء الجنود اإلسرائيليين ع       

المحتلة على العمال الفلسطينيين بالضرب واإلهانات، أثناء خروجهم من أو دخولهم إلـى مدينـة القـدس                 
 .المحتلة

 
 جـراء نوبـة     ٩/٢/٢٠٠٠ عاماً،  بتاريخ     ٦٢،  فاطمة فارس عبد السميع أبو رميلة     وقد توفيت المواطنة    

 عاماً من مخيم    ٥٢،  ندى محمد سروجي  وتوفيت المواطنة   . حتالل بيتها في الخليل   قلبية إثر اقتحام جنود اال    
 اثر إصابتها بنوبة قلبية أثناء مطاردة الجنود اإلسرائيليين لمجموعة مـن            ٢٣/١٠/٢٠٠٠طولكرم، بتاريخ   

نوبـة  العمال الفلسطينيين على نقطة تفتيش عسكرية، حيث طاردهم الجنود مسافة طويلة أدت إلى إصابتها ب              
 .قلبية نتيجة الرعب واإلرهاق

  
 :اعتقاالت تعسفية واحتجاز حريات وتعذيب

 
تعتبر قضية األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية مـن أكثـر القضـايا حساسـية علـى السـاحة         

وقد تصاعدت اإلحتجاجات ذات العالقة بهذه القضية بشكٍل ملحوظ في السنوات األخيرة، ونـتج     . الفلسطينية



 ١١ 
 

 

وستظل هذه القضية مولدة للتـوتر وقابلـة       . ٦نها كثير من المواجهات بين الفلسطينيين وسلطات اإلحتالل       ع
 .لالنفجار في أية لحظة حتى يتم اإلفراج عن جميع األسرى الفلسطينيين

 
وتحتجز السلطات اإلسرائيلية األسرى الفلسطينيين بعيدا عن مناطق سكناهم، في سجون تقع خارج حـدود               

 من إتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على        ٤٩، مخالفة بذلك المادة     ١٩٦٧ي الفلسطينية المحتلة عام     األراض
يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي لألشخاص المحميين أو نفيهم من األراضـي المحتلـة إلـى                 "أنه  

 المتهمـون فـي     يحتجز األشخاص المحميـون   " التي تنص على أنه      ٧٦، والمادة   .."أراضي دولة اإلحتالل  
 ".البلـد المحتل، ويقضون فيه عقوبتهم إذا أدينوا

 
، وتم اعتقال مئات المواطنين الفلسطينيين،  من بينهم عدد          ٢٠٠٠وتواصلت االعتقاالت التعسفية خالل عام      

" ب"ونفذت هذه االعتقاالت في القرى والمناطق الفلسطينية المصنفة           . من األطفال دون سن الثامنة عشرة       
من الضفة الغربية، وفي القدس المحتلة، باإلضافة إلى اعتقاالت أخرى تمت على الحواجز العسـكرية     " ج"و

وقد خفضت سلطات االحتالل اإلسرائيلية سن محاكمة األطفـال         . اإلسرائيلية على مداخل المدن الفلسطينية    
دانين بإلقـاء الحجـارة مـن     عاماً، وزادت عقوبة األطفال الم١٢ عاماً إلى   ١٤أمام المحاكم العسكرية من     

 .٧أربعة أسابيع إلى أربعة أشهر
 

 ١٨٠٠، حـوالي    ٢٠٠٠وما زالت سلطات االحتالل تحتجز في سجونها، حتى نهاية شهر كانون أول عام              
) ٢٣٣: (، موزعين في مختلف السجون ومراكز التوقيف اإلسرائيلية على النحـو التـالي            ٨أسيراً فلسطينياً   

أسيراً  في   ) ١٣٣(أسيراً في سجن مجدو،     ) ٦٥٠(ٍأسيراً في سجن عسقالن،     ) ٤٢٠(أسيراً في سجن نفحة،     
أسيراً في قسـم  ) ٢٢(أسيراً في سجن هدريم، ) ٧٩( ، ١٩٤٨سجن شطة وهم أسرى القدس وفلسطين عام      

ٍأسير في مركـز    ) ١٠٠(أسيراً في سجن تلموند وجميعهم من األحداث،        ) ٧٠(المستشفى في سجن الرملة،     
) ٣٠(أسيرا في مركز تحقيـق عسـقالن،        ) ٣٠(أسيراً في مركز تحقيق الجلمة،      ) ٣٥(مسكوبية،  تحقيق ال 

أما باقي األسرى فموزعون على مراكز التوقيف والتحقيق في بيت إيل،           . أسيرا في مركز تحقيق بتاح تكفا     
قّل أعمـارهم   أسيراً ت ) ١٥٠(ومن بين األسرى حوالي     . عصيون، المجنونة، حوارة، الدامون، والمسكوبية    

أسيراً إدارياً فـي    ) ١٣(، و ٩أسيراً من كبار السن الذين يعانون من أمراض مختلفة        ) ٢٠٠( عاما، و  ١٨عن  
أسيرا محكوماً عليهم مدى الحيـاة    ) ١٥٠(قسم اإلداريين في سجن مجدو، وتسعة أسرى في عزل الرملة، و          

أسيراً من داخـل الخـط األخضـر،        ) ٣٠(أسيراً من القدس، و   ) ٢٥٠(أو عدة مؤبدات، وأربع أسيرات، و     
 .أسيراً من قطاع غزة) ٢٠٠(و
 

كما استمرت سلطات اإلحتالل في انتهاج سياسة التعذيب وسوء المعاملـة  ضـد المعتقلـين الفلسـطينيين                  
في ممارسة التعـذيب    "  الشاباك"فقد استمر جهاز األمن الداخلي اإلسرائيلي       . للحصول على اعترافات منهم   

                                                        
 ١٥٠٠ مواطنني فلسطينيني وجرح أكثر مـن  ٧، واستمرت حىت اية الشهر ، إستشهد خالهلا         ١/٥/٢٠٠٠ جرت مواجهات بني املتظاهرين الفلسطينيني واجلنود اإلسرائيليني يف          ٦

 .مواطن 
 .٢٠٠٠ السنوي لعام التقرير، "أمنسيت " منظمة العفو الدولية ٧
 . حسب إحصائيات مؤسسة الضمري لرعاية السجني ٨
 . مثل أمراض القلب والسكري والروماتيزم واألمراض النفسية٩



 ١٢ 
 

 

 والـذي   ١٩٩٩الفلسطينيين، بالرغم من قرار المحكمة العليا اإلسرائيلية الصادر فـي عـام             ضد المعتقلين   
 يديعوت أحرونوت وكشفت اللجنة اإلسرائيلية ضد التعذيب، في تقرير نشرته صحيفة          . يقضي بمنع التعذيب  

هـا أسـلوب   ما زال يمارس كافة أساليب التعذيب بما في" الشاباك"في ملحقها األسبوعي في شهر شباط، أن       
الشبح وجلسة الضفدع، وربط اليدين والرجلين بقوة، ومنع النوم وغيرها، وهو أيضا ما يؤكـده معتقلـون                 

 . ٢٠٠٠فلسطينيون تعرضوا ألعمال التعذيب في المعتقالت اإلسرائيلية ، وتقرير منظمة العفو الدولية لعام 
 

ى العيـادات أو المستشـفيات، بقصـد        كما استمرت سياسة تفتيش الجسد العاري لألسرى لدى خروجهم إل         
وقد أكد ذلك األسرى الفلسطينيون في سجن نفحة فـي رسـائل وجهوهـا إلـى                . إذاللهم والمس بكرامتهم  

 بتـاريخ   األيامالمنظمات الحقوقية ومنظمة الصليب األحمر، وتم نشر نص بعض هذه الرسائل في صحيفة              
فقـد أكـدت    . الفلسطينيات في سـجن الرملـة     وتسيء سلطات اإلحتالل معاملة السجينات      . ١٢/٨/٢٠٠٠

 أنهن يتعرضن لشتائم ومعاملـة سـيئة مـن قبـل            ٢٠/٧/٢٠٠٠األسيرات لمحامي جمعية القانون بتاريخ      
السجينات الجنائيات اإلسرائيليات، وأن إدارة السجن تقوم بتفتـيش غـرفهن مـرتين أسـبوعياً والعبـث                 

 .السجن  زيارة اٍألسيرات من قبل األهلبمحتوياتها ومصادرة حاجياتهن، كذلك تعيق إدارة 
 

وما زالت بعض السجون ومراكز االعتقال اإلسرائيلية  تفتقر إلى المرافق الصـحية المناسـبة، وأمـاكن                 
وغالباً مـا تقـوم إدارات السـجون      . االنتظار، وغيرها من المرافق الضرورية لخدمة الزوار من األهالي        

 يجبرون على االنتظار ساعات طويلة تحت حرارة الشمس صيفا، أو           بتأخير األهالي عن الزيارة، وبالتالي    
كذلك تُواصل سلطات اإلحتالل حرمان العديد من المعتقلين من الزيارة، سواء مـن        . في البرد القارس شتاء   

األهالي أو المحامين أو منظمات حقوق اإلنسان، كإجراء عقابي يستهدف عزل المعتقل عن العالم الخارجي               
 . عنوياته وكسر إرادتهوإضعاف م

 
، في تقرير بعث به إلى وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي في           لمستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية   وقد أكد ا  

 ، أن ظروف االعتقال في سجن شطة غير إنسانية وصعبة جداً، وأنـه مـن غيـر                  ٢٠٠٠شهر حزيران   
ب اإلهمال وسوء الرعايـة الصـحية فـي         وتتنوع أسالي . ١٠المناسب احتجاز أسرى في مثل تلك الظروف      

سجون االحتالل، من المماطلة في إخراج المعتقل المريض إلى العيادة أو المستشفى، إلـى التسـويف فـي     
إجراء العمليات الجراحية رغم الحاجـة الماسة إلجرائها، فال ينقل المريض إلى المستشفى إال في الحاالت               

 بتوفير العالجات الطبية الالزمة لألسرى المرضـى وفقـا لحالـة            كذلك ال تتقيد إدارات السجون    . الحرجة
كما يمنع أطباء من خارج المستشفى من فحص المرضى ومتابعـة عالجهـم،             . المريض أو وصفة الطبيب   

، تدهورت الحالـة الصـحية      ١١/٢/٢٠٠٠فمثال بتاريخ   . رغم افتقار السجون إلى أطباء مختصين مقيمين      
السراحين، من بيت عوا قضـاء الخليـل، والمعتقـل فـي سـجن مجـدو             لألسير الفلسطيني جمال حسن     

 .اإلسرائيلي، الذي يعاني من مرض حاد في الكبد، دون أن تسمح سلطات السجون بعالجه
 

 ٩١إن استمرار إسرائيل في احتجاز األسرى الفلسطينيين في ظروف صحية سيئة، يشكل خرقا للمـادتين                
أن يتوفر لكل معتقل عيادة مناسبة، يشرف عليهـا طبيـب           "نص على    من اتفاقية جنيف الرابعة التي ت      ٩٢و

مؤهل ويحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية وكذلك علـى نظـام غـذائي مناسـب،                   
 ...". وتخصيص عنابر لعزل المصابين بأمراض معدية أو عقلية

                                                        
 . ٦/٦/٢٠٠٠،  القدس صحيفة١٠



 ١٣ 
 

 

 
 من اإلتفاقيـات الموقعـة مـع السـلطة        وقد أعلن األسرى الفلسطينيون، نتيجة استمرار احتجازهم بالرغم       

 ٣١، استمر   ٢٠٠٠الفلسطينية ، وبسبب ظروف اعتقالهم القاسية، إضراباً مفتوحاً عن الطعام في شهر أيار              
وقد لقي هذا اإلضراب تضامنا فلسـطينيا  . يوماً تعرض األسرى خالله لحملة من التنكيل والعزل االنفرادي        

وقد أستشهد في هذه الهبة سبعة مواطنين وجرح أكثر من ألف           . سرىواسعا فيما سمي بهبة التضامن مع األ      
 .وخمسمائة آخرين

 
 هاجمت إدارة سجن مجدو المعتقلين الفلسطينيين بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية            ١٤/٥/٢٠٠٠وفي  

. تسـمم  معتقل بحروق واختناق و    ١٠٠، وإصابة ما يزيد على      ٦مما أدى إلى حرق الجناح األول من قسم         
وفي إجراٍء غير مسبوق يهدف إلى تفريق األسرى وتشتيت جهودهم الراميـة إلـى تحسـين أوضـاعهم                  

 بإجراء  ٢٠٠٠المعيشية، وسحب إنجازاتهم التي حققوها على مدى عقود، قامت إدارات السجون خالل عام              
ـ              ين المعتقلـين   حركة تنقالت واسعة النطاق طالت معظم المعتقلين الفلسطينيين في السجون، خصوصـاً ب

 .المضربين عن الطعام، وذلك بغرض إرغامهم على وقف إضرابهم
 

 :قتل وجرح األطفـــال
 

فقد قتل الجـيش    . ٢٠٠٠تصاعدت هجمة قوات اإلحتالل اإلسرائيلي على األطفال الفلسطينيين خالل عام           
كثـــر مـن   ، وجرحـــوا أ٢٠٠٠اإلسرائيلي والمستوطنون أكثر من مائة  طفل فلسطيني خالل عام         

 فرع فلسطين، قتلت قوات االحـتالل       -وحسب مصادر الحركة العالمية للدفاع عن األطفال      .  طفال   ٣٧٠٠
 طفل، تراوحت إصاباتهم بين خطيرة      ٣٥٠٠ طفالً فلسطينياً خالل انتفاضة األقصى، وجرحت أكثر من          ٩٣

ى فقد إحدى العينيين لـدى   منها أدت إل  ١٤ إصابة في العين ،      ١٥٣ومن بين اإلصابات    . ومتوسطة وطفيفة 
كما أدى عدد كبير من هذه اإلصابات إلى إحداث إعاقات جسدية دائمة لـدى األطفـال                . األطفال المصابين 

 .المصابين
       

وقد كشفت تقارير مصورة بثتها محطات التلفزة العالمية بشاعة االنتهاكات التي اقترفتها قـوات اإلحـتالل                
 عاماً من البريج ، وأردته قتيالً، بينما كـان  ١٢، محمد جمال الدرةعلى الطفل عندما أطلقت النار بدم بارد   

 .يحتمي من رصاص االحتالل بجسد والده الذي أصيب بدوره بجروح بالغة
 

فقد هاجمت قوات جيش االحتالل عدداً مـن  . كما تواصلت اعتداءات االحتالل على األطفال داخل مدارسهم   
من ذلك قيـام قـوات      . تفاضة األقصى، واعتدت على الطالب فيها بالضرب      المدارس الفلسطينية  خالل ان    

االحتالل بمهاجمة مدرسة ذكور تقوع في محافظة بيت لحم في شهر تشرين الثاني أكثر من مرة، مـا أدى                   
 عاماً ، من قرية تقوع، وإصابة العشرات مـن  الطلبـة             ١٧،  وليد محمد احمد البدن   إلى استشهاد الطالب    

كذلك يواصل الجيش اإلسرائيلي تحرشه بطلبة المدارس واستفزازهم، ما يؤدي في           . ه خطيرة بعضهم إصابت 
 .كثير من األحيان إلى وقوع صدامات بين الجنود والطالب

 
 تم اعتقالهم خـالل     ٢٠٠  طفل فلسطيني، منهم حوالي       ٤٠٠واعتقل الجيش اإلسرائيلي هذا العام أكثر من          

قام األطفال الذين تم اعتقالهم وأفرج عـنهم، والـذين مـا زالـوا قيـد             وتشمل هذه األر  . انتفاضة األقصى 



 ١٤ 
 

 

-١٤ويتوزع األطفال المعتقلون بين سجن تلموند الذي تتراوح أعمار األطفال المعتقلين فيه من              . االعتقال
وحسـب مصـادر الحركـة    .  سـنة ١٨-١٦ سنة، وسجن مجدو الذي تتراوح أعمار األطفال فيه بين        ١٦

ن األطفال، يتعرض عدد كبير من األطفال المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة علـى أيـدي              العالمية للدفاع ع  
 .١١الجنود والمحققين اإلسرائيليين

إضافة لما ذكر، نتج عن عمليات القصف المتكرر للمناطق السكنية الفلسطينية حالة من الذعر والهلع لـدى                 
 القلق، والتبول غير اإلرادي، وعـدم المقـدرة    األطفال، انعكست آثارها على سلوكهم فاصبحوا يعانون من       

 .١٢على النوم، واالستيقاظ أثناء النوم
 

 :انفجار األلغام واألجسام المتفجـــرة 
 

تعتبر إسرائيل مسؤولة، بشكل مباشر، عن حوادث القتل والجرح التي يتعرض لها المواطنون المدنيون من               
ش من الذخيرة، أو  األجسـام المشـبوهة المتفجـرة فـي            الفلسطينيين، جراء انفجار األلغام ومخلفات الجي     

 .األراضي الفلسطينية المحتلة
 

ويشكل وجود األلغام، والشراك الخداعية، ومخلفات الجنود األخـرى مـن الـذخيرة المتفجـرة، انتهاكـا                 
  تشرين األول  ١٠للبروتوكول الخاص بشأن حظر أو تقييد استعمال األلغام والشراك الصادر في جنيف في              

١٣١٩٨٠ . 
 

 مـن حقـول األلغـام       ١٤وقد قامت إسرائيل، منذ احتاللها الضفة الغربية وقطاع غزة، بزرع أعداد كثيرة             
كمـا  . األرضية بحجة األمن، خاصة في منطقة األغوار، وجنوب الضفة الغربية، وحـول المسـتوطنات             

ت العسكرية، تاركة   خصصت مناطق شاسعة من أراضى الضفة الغربية لغرض إجراء التدريبات والمناورا          
 .وراءها كميات من المخلفات العسكرية التي تهدد حياة المدنيين الفلسطينيين

 
 ستة أطفال فلسطينيين، وجرح أكثر من سبعة آخـرين، نتيجـة انفجـار الغـام       ٢٠٠٠وقد قتل خالل عام     

جار، التـي عملـت   ومخلفات من تدريبات الجيش اإلسرائيلي، ومن انفجار األجسام المفخخة أو المعدة لالنف     
قوات اإلحتالل على رميها ونشرها في األراضي المحتلة إللحاق األذى بالسكان المدنيين، خاصة األطفـال             

زيـاد يوسـف   فعلى سبيل المثال ، فقد الطفل   . الذين يعتبرون أكثر عرضة من غيرهم للعبث بهذه األجسام        
الء إثر انفجار جسم مشبوه زرعتـه قـوات         عاماً من غزة، عينيه وتناثرت ذراعه اليمنى إلى أش        ١٦،  بركة

االحتالل داخل مصنع حديد محترق بالقرب من مفرق الشهداء، وأصيب في نفس االنفجار خمسـة أطفـال              
 .٨/١٠/٢٠٠٠آخرين، وذلك بتاريخ 

                                                        
 .www.dci-pal.org:  على اإلنترنت فرع فلسطني-احلركة العاملية للدفاع عن األطفال  ملزيد من املعلومات، راجع موقع ١١
  .٢٠٠٠، إرشادات تربوية للتعامل مع الطلبة يف مواجهة عنف اإلحتالل ، مركز الدراسات والتطبيقات التربوية  ١٢
ن أية ذخرية موضوعة حتت سطح األرض أو حتت رقعة سطحية أخرى أو مدفونة أو قرب أي منهما وتكو: "  وقد جاء يف املادة الثانية من الربوتوكول  املذكور أن املقصود بلغم        ١٣

أية أداة أو عدة تكون مصممة أو مرتبة أو : " ، ويراد بتعبري شرك " ٠٠٠مصممة، حبيث يتم تفجرها أو تفجريها بفعل وجود شخص أو مركبه عندها أو قريبا منها، أو مس أحد هلا 
 ". أو يأيت تصرفا مأمونا يف ظاهره مكيفة لكي تقتل أو جترح وتنطلق على غري توقع ، حني يعبث شخص ما بشيء غري مؤذ يف ظاهره أو يدنو منه 

 .. ال تتوفر إحصائيات حقيقية من قبل املؤسسة العسكرية اإلسرائيلية حول أعدا هذه احلقول ، ولكن مجيع الدالئل واملؤشرات تشري إىل أا تضم ألغاما بأعداد كبرية ١٤

http://www.dci-pal.org


 ١٥ 
 

 

 
كما أصيب سبعة ضباط فلسطينيين في مقر االرتباط في السرايا في غزة، نتيجة انفجار قذيفة موقوتة كانت                 

، وقد انفجرت هذه القذيفة أثناء فحصها مـن         ٢/١٠/٢٠٠٠ت على موقع عسكري فلسطيني بتاريخ       قد أطلق 
 سنوات من مخـيم  ١٠، خليل عطـا اهللا  استشهد الطفل ٢٠٠٠ /١٦/١١وبتاريخ . قبل الضباط الفلسطينيين  

 .بالطة، إثر انفجار جسم مفخخ عثر عليه وعبث به
 

 :اعتداءات على الطواقم الطبيـــة
 

. اة وسالمة أفراد الطواقم الطبية الفلسطينية محفوفة بمخاطر حقيقية، خاصة أثناء انتفاضة األقصى            باتت حي 
فقد أطلق الجنود اإلسرائيليون والمستوطنون الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه        

م، مما يشـكل انتهاكـا صـارخا        أفراد الطواقم الطبية الفلسطينية، وسيارات اإلسعاف، أثناء قيامهم بواجبه        
 مـن   ٢٠فالمـادة   .  بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحـرب        ١٩٤٩التفاقية جنيف الرابعة  لعام      

يتمتع باالحترام والحماية األشخاص الذين يعملـون بصـورة منتظمـة،           "اإلتفاقية المذكورة تنص على أنه      
يهم الموظفون المنخرطون في البحث عن المـدنيين    وحصرا في تشغيل المستشفيات المدنية وإدارتها، بمن ف       

كـذلك فقـد نصـت      ". الجرحى والمرضى وعن حاالت العجز والوالدة أو في إخالئهم ونقلهم والعناية بهم           
يجب في كل وقت عدم انتهاك الوحدات الطبية وحمايتهـا          " من بروتوكول جنيف األول على أنه        ١٢المادة  

 من النظام األساسي للمحكمـة الجنائيـة        ٢٤/ الفقرة ب  ٨عتبرت المادة   كما ا ". وأال تكون هدفا ألي هجوم      
 من قبيل جرائم الحرب تعمد توجيه هجمات ضد المباني، والمواد والوحـدات الطبيـة،             ١٩٩٨الدولية لعام   

 .ووسائل النقل، واألفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات القانون الدولي
 

الحتالل إطالق النار على سيارات اإلسعاف الفلسطينية، رغم كونها تحمل شارة الهـالل             واستهدف جنود ا  
، أمجد عثمـان مسـاعيد  ، ومحمد محمود قلق هذا العام استشهاد كل من      الهيئةوقد وثقت   . األحمر الدولية 

ـ     رب من نابلس ويعمالن في إسعاف الشرطة، أثناء قيامهما بإسعاف الجرحى في المواجهات التي وقعـت ق
 علـى   ٣٠/٩/٢٠٠٠وأطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلية النار بتـاريخ        . ٣٠/٩/٢٠٠٠قبر يوسف بتاريخ    

، من غزة، وأردته قتيالً بينما كان يحاول الوصول إلى الشهيد الطفـل             بسام فايز البلبيسي  ضابط اإلسعاف   
 .محمد الدرة ووالده جمال الدرة إلسعافهما

 
 الطبية بين إطالق رصاص حي أو مطاطي أو غاز مسيل للـدموع أو              وتراوحت االعتداءات على الطواقم   

إلقاء حجارة من قبل المستوطنين اإلسرائيليين والجنود، ووصلت في بعض األحيان إلـى إطـالق قـذائف         
مدفعية، مثل تلك التي أطلقت على سيارة إسعاف تابعة للخدمات الطبية العسكرية في بيـت جـاال بتـاريخ               

ى إلى إصابة اثنين من طاقمها بشظايا إحدى القذائف التي سقطت على بعد بضـعة               ، مما أد  ٢٣/١٠/٢٠٠٠
 .أمتار من سيارة اإلسعاف

 
يجـب أن تتمتـع المركبـات الطبيـة     " نهأنص على ت التي  ، من بروتوكول جنيف األول    ٢١وخالفاً للمادة   

كثـر  أت االعتداءات اإلسرائيلية    ، طال "باالحترام والحماية التي تقررها االتفاقيات للوحدات الطبية المتحركة       
 .مصادر الهالل األحمر الفلسطينيل وفقاً ، سيارة إسعاف٨٢من 



 ١٦ 
 

 

  
 :االعتداء على الصحفيين والعاملين في وكاالت األنباء المحلية والدوليـــة

 
ـ         وات لم يسلم الصحفيون والعاملون في وكاالت األنباء ، المحلية والعالمية، من اإلنتهاكات التي ارتكبتهـا ق

فقـد  . اإلحتالل اإلسرائيلي بحق المدنيين في األراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة أثناء انتفاضة األقصـى            
كان العديد من الصحفيين، وخصوصاً المصورين الذي يغطون أحداث انتفاضة األقصى، عرضة إلطـالق              

بروتوكول جنيـف األول     من   ٧٩الرصاص من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي، وذلك خالفا ألحكام المادة           
  يعد الصحفيون الـذين يباشـرون        -أ"، المكمل التفاقيات جنيف األربع، والتي نصت على أنه          ١٩٧٧لعام  

مهمات مهنية خطرة في مناطق المنازعات المسلحة أشخاصا مدنيين ضمن منطوق الفقرة األولى من المادة               
 ". وهذا البروتوكول يجب حمايتهم بهذه الصفة بمقتضى أحكام االتفاقيات-  ب٥٠

  
 صحفي ومصور فلسطيني وأجنبـي لغايـة        ٣٠ووفقا لتقرير اللجنة الدولية لحرية التعبير، جرح أكثر من          

وكانت اللجنة الدولية لحريـة التعبيـر قـد أدانـت           . ، جروح بعضهم كانت خطيرة للغاية     ١٢/١٢/٢٠٠٠
به الهجمات التي شنها حلف الناتو ضد       الهجمات اإلسرائيلية ضد الصحفيين، واعتبرت أن هذه الهجمات تشا        

 . ، وهي انتهاكات للقانون الدولي١٩٩٩التلفزيون الصربي في شهر نيسان 
 

  قامت سلطات اإلحتالل اإلسرائيلي بنصب حاجز عسكري مفاجئ عند مدخل القرى             ١/١/٢٠٠٠وبتاريخ  
كما اعتدت قـوة  . اج سيارتهالشرقية لمدينة نابلس، وقامت بتفتيش سيارة الصحفي ناصر اشتيه وتحطيم زج   

 بالضرب على الصحفي خالد أبو عمار، مراسل القناة الثانية          ٢٩/٩/٢٠٠٠من الشرطة اإلسرائيلية بتاريخ     
وأصيب في نفس اليـوم الصـحافي       . للتلفزيون الفرنسي، أثناء تغطيته لألحداث داخل باحة الحرم الشريف        

ذلك اعتدت القوات اإلسرائيلية بالضرب علـى  ك. محفوظ أبو ترك برصاصة مطاطية في خاصرته اليسرى      
 .الصحفي خالد زغاري، مصور رويتر، وعلى عوض عوض المصور في وكالة األنباء الفرنسية

 
، الذي أصيب في )NB C(كما أطلق الجنود اإلسرائيليون النار على الصحفي عامر الجعبري، صحفي وكالة 

اجي دعنا، مصور في القنـاة األولـى للتلفزيـون    وأطلق جنود االحتالل الرصاص على الصحفي ن    . رأسه
واعتدى جنود االحتالل بالضرب المبرح على الصحفي لـؤي أبـو           . الفرنسي، وأصابوه برصاصة معدنية   

 من قبـل سـبعة جنـود    ٤/١٠/٢٠٠٠كما تعرض الصحفي عطا عويسات للضرب المبرح بتاريخ     . هيكل
كما أصيب في   . حمد السرخي، ما أدى إلى فقدانه الوعي      إسرائيليين في القدس، أثناء تغطيته جنازة الشهيد م       

األحداث عدد من الصحافيين الفلسطينيين واألجانب، من بينهم الصحافي الفرنسي ديليا مصور فـي مجلـة                
Newsweek  برصاصة مطاطية في جبهته، والصـحافي باتريـك مـاز    ٩/١٠/٢٠٠٠ الذي أصيب بتاريخ 

 مطاطية في اليد، والصحافي جان ماري بورجيه، محقـق فـي    برصاصةFrance - Pressمصور في وكالة 
 .١٥ ماتش الفرنسية، برصاصة حية في رئته اليسرى-مجلة باري 

 
 :انتهاكات المستوطنيــن

                                                        
املوقع على . ٢٠/١١/٢٠٠٠ - ٢٨/٩ عن الفترة ص عن االعتداءات اإلسرائيلية على الصحافينيتقرير خااملركز الفلسطيين حلقوق املواطن، :  ملزيد من املعلومات، راجع١٥

 www.pchrgaza.orgاالنترنت 

http://www.pchrgaza.org
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بلغ عدد المستوطنين في المستوطنات والبؤر االستيطانية في الضفة وقطاع غـزة حـوالي مـائتي ألـف                  

، ١٩٦٧ون في أحياء منفصلة في القدس الشرقية المحتلة عام          مستوطن، إضافة إلى مائتي ألف آخرين يعيش      
 من اتفاقية جنيف الرابعة التي حظرت على دولة اإلحتالل نقل مدنيها إلى المنـاطق               ٤٩وذلك خالفاً للمادة    

 .المحتلة
 

وتسمح قوات االحتالل للمستوطنين بحمل السالح بحرية ودون الضوابط الكافية ،  وتقوم بتأمين الحمايـة                
وقـد تصـاعدت اعتـداءات    . هم في أغلب الحاالت التي يعتدون فيها على المواطنين الفلسطينيين العـزل  ل

المستوطنين أثناء انتفاضة األقصى على المواطنين الفلسطينيين، وأدت إلى استشهاد عدد مـن الفلسـطينيين      
ـ        . وجرح عدد آخر   رب، خاصـة فـي     كما واصل المستوطنون ممارساتهم االستفزازية ضد المواطنين الع

فقد استمر المستوطنون المقيمون في المدرسة الدينية       . الجزء الخاضع للسيطرة اإلسرائيلية في مدينة الخليل      
. بإلقاء الحجارة والكتل اإلسمنتية باتجاه المواطنين والمتسوقين في شـارع الشـاللة القـديم             " بيت هداسا " 

 عاماً من الخليل، وتسببوا في      ١٣اجي العجل،    اعتدى خمسة مستوطنين على الطفل ن      ٢/٣/٢٠٠٠وبتاريخ  
وبتاريخ . إصابته بنزيف دموي في أنفه، بعد أن لكموه بضربات في وجهه، وذلك تحت حماية قوات الجيش               

 عاماً من قرية بـورين قضـاء        ٧٥ قام ستة مستوطنين باالعتداء على الحاجة ذهب النجار،          ١٥/٤/٢٠٠٠
المصادرة في بورين، وقاموا بضربها وحاولوا قتلها ودفنهـا فـي           نابلس، أثناء جمعها للعكوب من أرضها       

محمـود و محمـد     قام أحد المستوطنين بدهس الطفلين       ١٥/٥/٢٠٠٠وبتاريخ  . حفرة وهي على قيد الحياة    
كما قام المستوطنون  بخطف طفل فلسطيني مـن         .  سنوات، ما أدى إلى استشهادهما     ٧ و   ٨،  مصطفى زيد 

، وفروا به باتجاه مستوطنة كريات أربـع،        ١٦/٧/٢٠٠٠ي الخليل بتاريخ    وسط سوق الخضار المركزي ف    
 .ولم تتم إعادة الطفل إال بعد تدخل الشرطة اإلسرائيلية

 
، بـالقرب مـن نـابلس،       "ألون موريه " مستوطن مسلح من مستوطنة      ١٥ قام حوالي    ٥/٨/٢٠٠٠وبتاريخ  

وفـي  . ابة عدد من الرعاة برضوض وكدمات     بمهاجمة الرعاة الفلسطينيين من قرية سالم، مما أدى إلى إص         
اعتداء آخر للمستوطنين ، أصيب ستة أفراد من عائلة قراعين في وادي حلوة بسلوان بكسور ورضـوض                 

 .، إثر قيام أحد المستوطنين بالتبول بباب دار قراعين مستهتراً بالتقاليد والمشاعر١٠/٨/٢٠٠٠بتاريخ 
 

هاني سـعدي    بالقدس، قام أحد المستوطنين بطعن المواطن        ،  وفي حي النبي يعقوب     ١/٩/٢٠٠٠وبتاريخ  
وبتـاريخ  .  عاماً من سكان حي شعفاط، مما أدى إلى إصابته  بجروح خطيـرة             ٣٥،  عبد الباسط التميمي  

، خمسة أعوام من قرية زعتـرة قضـاء        محمد سليمان موسى شرايعة    دهس مستوطن الطفل     ٣/٩/٢٠٠٠
 .أدخل المستشفىبيت لحم، أصيب على أثره برضوض وكسور و

 
 فقد أطلـق  .لقد شملت اعتداءات المستوطنين معظم القرى الفلسطينية المتاخمة  للمستوطنات أو القريبة منها          

، من قريـة تلفيـت فـي        عبد العظيم حسن   باتجاه سيارة المواطن     ١/١٠/٢٠٠٠مستوطنون النار بتاريخ    
أصيبت ابنة و ، وفاتها ور ناري في الرأس عام ، بعيا١،٥ سـارة محافظة نابلس، ما أدى إلى إصابة طفلته   

 من قرية عصام جودة المواطن اختطف مستوطنون    ٩/١٠/٢٠٠٠ وبتاريخ   .شقيقه بعيار ناري في الحوض    
  . ومثلوا بجثته بعد استشهاده،أم صفا قضاء رام اهللا وعذبوه حتى الموت
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 فقـد استشـهد     .وسم قطف الزيتون  كما واصل المستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين أثناء م        
، وأصيب  ١٧/١٠/٢٠٠٠ بتاريخ    قضاء نابلس،   من قرية بيت فوريك    ،فريد موسى عيسى نصاصرة   الشاب  

قام عـدد    كما .عدة مواطنين آخرين جراء إطالق الرصاص عليهم من مستوطني ايتمار بالقرب من نابلس  
مصـطفى محمـود موسـى    الفلسـطيني  سيارة المواطن بمهاجمة   ١٣/١١/٢٠٠٠بتاريخ  ن  يمن المستوطن 

  وبتـاريخ  . مما أدى إلى وفاته بعد إصابته بحجر كبيـر فـي الـرأس      ، عاما من مخيم عسكر    ٥٤ ،عليان
 ،قريـة بيـت فوريـك      من    عاما ١٥ ، حمادة عفيف  ن النار باتجاه الطفل   و أطلق مستوطن  ١٠/١٢/٢٠٠٠

 وبتـاريخ   .فت حالته بأنهـا صـعبة     وأصابوه بعيارين ناريين أحدهما في الصدر واآلخر في الرقبة ووص         
عطـا   قام العشرات من المستوطنين من كريات أربع بالقرب من الخليل باقتحام منزل السيد               ٩/١٢/٢٠٠٠

 كمـا أطلـق   .، وقاموا باالستيالء على البيت مدة يوم رشقوا خالله البيوت العربية المجاورة بالحجارة     جابر
.  وأصابه إصابة خطيرة في الـذراع والـبطن        ، عاما ١٣ ،رمنصور جاب أحد المستوطنين النار على الطفل      

 عاما من قريـة  ١٨ ،محمود حامد شلشأطلق أحد المستوطنين النار على الشاب     ١٧/١٢/٢٠٠٠وبتاريخ  
 فتح عدد من المستوطنين نيران أسـلحتهم  ١٨/١٢/٢٠٠٠ وبتاريخ . وأرداه قتيالً  ،شقبة في محافظة رام اهللا    

ة الثانوية للذكور في محافظة نابلس، مما أدى إلى إصـابة طـالبين إصـابة               الرشاشة باتجاه مدرسة حوار   
 . أحدهما خطيرة

 
 :انتهاكات حقوق العمال الفلسطينييـــن

 
ممارسات القمعية من جنود اإلحـتالل والشـرطة اإلسـرائيلية          اليتعرض العمال الفلسطينيون لشتى أنواع      

 تلك التي تحـول دون وصـولهم   ،نوا العمال الفلسطيني ومن أهم االنتهاكات التي يتعرض له     .والمستوطنين
ماكن عملهم، إضافةً لما يتعرضون له من غبن في الحصول على كامل مستحقاتهم مـن أربـاب العمـل              أل

 .اإلسرائيليين
 

لإلذالل على أيدي أفراد الجيش والشـرطة اإلسـرائيلية المتواجـدين علـى      يتعرض العمال بشكل يومي 
قامة على الطرق المؤدية إلى داخل الخط األخضر والقدس، خاصة حـاجز بيـت              الحواجز العسكرية الم  

ومن أبرز اإلعتداءات التي يقوم بها الجنود وأفـراد الشـرطة           . حانون في قطاع غزة، وحاجز بيت لحم      
 لفترات طويلـة، والتـدقيق فـي هويـاتهم           العمال اإلسرائيلية على تلك الحواجز، احتجاز العشرات من      

وعلـى حـاجز    . فتيشهم بواسطة الكالب البوليسية، وتأخيرهم عن عملهم لساعات طويلة        وتصاريحهم، وت 
بيت لحم، المؤدي إلى مدينة القدس، يقوم الجنود اإلسرائيليون بشكل متواصل بإيقاف العشرات من العمال               
المتوجهين ألماكن عملهم وإخضاعهم إلجراءات التفتيش الجسـدي، والتعرض لبعضهم بالضرب المبرح           

 . بدعوى أنهم يحاولون اجتياز طرق التفافية
 

كما واصل جنود اإلحتالل ممارساتهم اإلستفزازية والمهينة للعمال الفلسطينيين على حاجز إيرز في قطاع             
 أثناء فحص الوثائق أو تفتيش ما يحمله العمال مـن           خصوصاًغزة، أثناء توجههم للعمل أو عودتهم منه،        

 .طعام ومالبس
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.  أو داخل أماكن عملهـم     ،١٩٤٨اعتقال عشرات العمال  داخل مناطق الـ         اإلسرائيلية ب  وقامت السلطات 
وقد قُدم العديد من العمال إلى المحاكم بتهمة المبيت في إسرائيل أو العمل بدون تصـريح، وحكـم علـى            

بتـاريخ  فعلى سبيل المثال، اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية       . بعضهم بالسجن الفعلي مع فرض غرامات مالية      
 بعد  ، بعد مالحقتهم بالطائرات العمودية والكالب البوليسية      ، فلسطيني ل عام ٢٠٠ أكثر من      ١٣/٧/٢٠٠٠

 .دخولهم إلى إسرائيل للعمل ، وتم اإلفراج عنهم بعد تغريمهم مالياً
 

، وتشـكلت داخـل     انتفاضة األقصى خالل   العمال الفلسطينيين    اإلسرائيلية على  تصاعدت االعتداءات    وقد
 بتـاريخ   قـام ،فعلى سبيل المثال. رائيل عصابات تبحث عن العمال الفلسطينيين وتقوم باالعتداء عليهم      إس
بيـب  أعلى خمسة عمال فلسطينيين فـي تـل         االعتداء  كثر من ستين متطرف يهودي ب      أ ١١/١٠/٢٠٠٠

 .حياء داخل منزل يمتلكه مشغلهم اإلسرائيليأ وهم همحراقإ وحاولوا ،بالسكاكين والعصي
 
 :نـــ والعقوبات بحق المعتديتحقيق في جرائم قتل الفلسطينيينال
 

 وقلما تقـدم تقـارير      ،لتحقيق في حاالت القتل من قبل المستوطنين أو الجيش        اقلما تقوم سلطات االحتالل ب    
بموجـب المعـايير    بـه   ملزمـة   خالفاً لما هي     األسلحة النارية،    استخدامناجمة عن   الوفاة  ال حوادثحول  
في حال القيام باإلجراءات القانونية والتحقيق الالزم، فإنها غالباً ما تكون صـورية، ولمجـرد               و. ١٦الدولية

 . العالميالعام الرأي  وأتهدئة الشارع الفلسطيني 
 

 ،حاالت تم فيهـا إسـتخدام القـوة المفرطـة         في  ويعتبر عدم إجراء تحقيق من جانب الحكومة اإلسرائيلية         
  تستّرا على الفاعلين وتشجيعا رسميا لهم على مواصلة أعمال العنف            اكمة،مح لل الجناةوالتقاعس عن تقديم    

المعتدين من المسـتوطنين والجنـود،       دانةإحوال التي تمت فيها محاكمة و      وفي األ  .والقتل ضد الفلسطينيين  
وفي أحيان كثيرة يقـوم رئـيس الدولـة         . المقررة   عقوبةالالجهاز القضائي اإلسرائيلي إلى  تخفيض       عمد  

 ٧/٣/٢٠٠٠فعلى سبيل المثال، قررت محكمة إسرائيلية بتـاريخ         . إصدار عفو عن المجرمين بعد إدانتهم     ب
 وهو مكبل اليدين    موسى أبو صبحة   عاماً، الذي قتل المواطن      ٣١اإلفراج عن المستوطن يورام شكولنيك،      

لمؤبد فـي حقـه ،       حكماً بالسجن ا   ١٩٩٣في عام   كانت قد أصدرت    أن محكمة إسرائيلية    يذكر  . والرجلين
 . وقام رئيس الدولة بتخفيض محكوميته إلى سبعة أعوام

 
 الذين اعتدوا على    ،عن عدد  من المستوطنين المتطرفين       ٢٠٠٠كذلك أفرجت سلطات اإلحتالل خالل عام       

أفرجت سلطات االحتالل  ١٦/٢/٢٠٠٠ بتاريخ  فبتاريخ .نيخرآخفضت أحكام   وحياة مواطنين فلسطينيين،    
 عامـاً  ١٢ بالسـجن  ١٩٩٤عام بتاريخ ، كانا قد أدينا  مستوطنة كريات أربعن المستوطنين منعن اثنين م  

 وبتـاريخ   . إلى ثمانيـة أعـوام     تهما رئيس الدولة عقوب   ضخفوقد   ،بعد محاولتهما اغتيال أحد الفلسطينيين    
تمـار  ن يارون وجاد دغني من مسـتوطنة اي       ي أطلقت الشرطة اإلسرائيلية سراح المستوطن     ٢٣/١٠/٢٠٠٠

من بلـدة بيـت فوريـك        فريد نصاصرة     نابلس، الموقوفين على خلفية قتل المواطن الفلسطيني       بالقرب من 
 . ١٧/١٠/٢٠٠٠بتاريخ 

 
                                                        

 .١٥/٤١/٠٠ MDE: رقم الوثيقة. ٢٠٠٠ تشرين أول تقرير بشأن االستخدام املفرط للقوة املميتة، منظمة العفو الدولية، ١٦
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 جنود إسرائيليين أتلفوا ممتلكات لمواطني قرية شـويكة         ستة أحكاماً مخففة بحق     وأصدرت محكمة إسرائيلية  
 ٥٠٠ة بإصدار عقوبة التوبيخ وغرامـة بمبلـغ         ، حيث اكتفت المحكم   ٢٧/٢/٢٠٠٠بتاريخ  قضاء طولكرم   
 . بالرغم من األضرار الفادحة التي ألحقوها بممتلكات سكان القرية،شيكل لكل منهم

 
 
 
 
 

 االنتهاكــات ضد الممتلكــات العامــة والخاصــــة
 

للمنازل ،  االنتهاكات اإلسرائيلية ضد ممتلكات المواطنين الفلسطينيين، من هدم          ٢٠٠٠خالل عام   تصاعدت  
 مـن اإلعـالن العـالمي لحقـوق         ١٧حكام المادة   خالفا أل وذلك  ومصادرة لألراضي، وتدمير للممتلكات،     

 ال يجـوز    -٢ لكل فرد حق في التملك بمفرده أو باالشتراك مع غيره                -١" أن  التي تنص على    اإلنسان  
 ، أن تدمير واغتصاب الممتلكات    ١٩٤٩وقد اعتبرت إتفاقية جنيف الرابعة لعام       ". تجريد أحد من ملكه تعسفا    

). ١٤٧المـادة  (على نحو ال تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق واسع من المخالفات الجسيمة لالتفاقيـة             
وفيما يتعلق بحالة الحرب، فإنه ال يجوز لدولة اإلحتالل أن تعتدي على أو تتصرف في الملكية الخاصة إال                  

 من اتفاقية الهاي الرابعـة بشـأن   ٤٦كما نصت المادة .  قواتهاللمبررات األمنية التي ال غنى عنها لسالمة      
 .احترام الملكية الخاصة وعدم مصادرتهاضرورة  على ١٩٠٧أعراف الحرب لعام 

 
 االستيطان واستغالل الثروة والموارد الطبيعية في األراضي المحتلة          سياسة ٢٠٠٠ت خالل عام    لقد استمر 

تيرة الهجمات التي تقوم بها قوات االحتالل ضد البيئة الطبيعية،           كما تصاعدت و   .ل االحتال  سلطات من قبل 
تراعى أثناء القتال حمايـة البيئـة       " من إتفاقية جنيف الرابعة التي نصت على أن          ٥٥خالفا ألحكام  المادة     

 وتتضمن هذه الحماية حظر إستخدام أسـاليب        ."الطبيعة من األضرار البالغة واسعة االنتشار وطويلة األمد       
ائل القتال التي يقصد بها أو يتوقع منها أن تسبب مثل هذه األضرار بالبيئة الطبيعية ومن ثـم تضـر                    ووس

 .بصحة أو بقاء السكان
 

 :استيطان ومصادرة أراضــي
 

واصلت سلطات االحتالل اإلسرائيلي استيطانها لألراضي الفلسطينية المحتلة، خالفا لألعـراف الدوليـة،             
، التـي حظـرت     ١٩٤٩قية الرابعة الخاصة بحماية المدنيين زمن الحرب لعام          من االتفا  ٤٩خاصة المادة   

 مـن ميثـاق المحكمـة       ٨/ها إلى المناطق المحتلة، والمادة الثامنة الفقـرة ب        يعلى دولة اإلحتالل نقل مدني    
ـ                 ،الجنائية الدولية  ي  التي اعتبرت قيام دولة االحتالل  بنقل أجزاء من سكانها المدنيين الـى األراضـي الت

  .من جرائم الحرب تحتلها
 



 ٢١ 
 

 

وبالرغم من اتفاقيات السالم الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية والتي نصت  صراحة علـى ضـرورة        
عدم القيام بإجراءات أحادية الجانب، إال أن ذلك لم يغير من السياسات اإلسرائيلية إزاء االسـتيطان ومـا                   

 .يرتبط به من مصادرة األراضي
 

 ورد في تقرير لحركـة      وقد. واالستيطان في تصاعد مستمر    ١٩٩٣في عام   ع على اتفاقية أسلو     فمنذ التوقي 
 ، أن عملية بناء الوحدات االسـتيطانية تزايـدت بمعـدل            ٢٠٠٠ /١٤/١٢ بتاريخ   يةسرائيلاإلن  السالم اآل 
 شـهر   كان عدد الوحدات السكنية االستيطانية في الضفة وقطاع غزة قبـل  فقد. ١٩٩٣منذ عام   % ٥٢،٤٩
 زاد عدد الوحدات    ٢٠٠٠ وتموز   ١٩٩٣وفي الفترة ما بين شهر أيلول       ،   وحدة   ٧٥٠،٣٢،  ١٩٩٣سبتمبر  

وخالل فترة والية رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود براك زاد عـدد           ،    وحدة  ١٩٠،١٧السكنية االستيطانية   
 .١٧ وحدة سكنية جديدة ٨٣٠،٢الوحدات السكنية 

 
بين شـهري  من الفترة % ٧٢ن اإلسرائيليين داخل الضفة وقطاع غزة بنسبة    كذلك تزايدت أعداد المستوطني   

 مـا   ١٩٩٣ حتى أواخر سـنة      ، فقد  كان عدد المستوطنين في الضفة وقطاع غزة         .١٢/٢٠٠٠ و ١٢/٩٣
 ألف  مسـتوطن فـي الضـفة         ٢٠٠ في حين بلغ عدد المستوطنين حوالي        ،  مستوطن  ٧٠٠،١١٥يقارب  

 .٢٠٠٠ نهاية عام فيوالقطاع 
 

 وتتم  .راضي الفلسطينية  من األ  ١٨ صادرت سلطات االحتالل أكثر من خمسة آالف دونم        ٢٠٠٠وخالل عام   
. عمليات المصادرة واإلستيطان، كما في بقية سنوات اإلحتالل، بقـرار وإشـراف الحكومـة اإلسـرائيلية        

سـكان والماليـة    ويشارك في تنفيذ المخططات الحكومية الجيش اإلسرائيلي واإلدارة المدنية ووزارات اإل          
 .والبنى التحتية في الحكومة اإلسرائيلية

 
تواصل سلطات اإلحتالل تبرير مصادرتها لألراضي الفلسطينية بذرائع مختلفـة، منهـا اإلعـالن عـن                و

أما مـن الناحيـة     . أو مناطق خضراء  " أراضي دولة "أو  " عسكرية مغلقة "األراضي المصادرة بأنها مناطق     
ـم المصادرات ألغراض توسيع المستوطنات، وشـق الطـرق االلتفافيـة لـربط             العملية، فقد قامت بمعظ   

توسيع الشوارع القائمة، وإقامة المشاريع والبنى التحتية        ل وأ ،المستوطنات مع بعضها البعض ومع إسرائيل     
 . الضرورية لتقديم الخدمات للمستوطنات وسكانها

 
 :هدم منازل بدعوى عدم الترخيــص

 
 في الوقت الـذي  ، سياسة هدم المنازل بدعوى عدم الترخيص    ٢٠٠٠ عام   خاللتالل   االح ت سلطات واصل

 وخاصة في مدينة القدس المحتلـة، ، رخص للبناء في المناطق المحتلة الخاضعة لسيطرتها  منح  ترفض فيه     
ن اعتبـارات أمنيـة    أو أ، أراض خضـراء   ها هي علي األراضي التي يطلب إقامة أبنية عربية        أنمتذرعة ب 

وفي الحاالت القليلة التي تسـمح  . المستوطناتهذه البيوت من بعض  قرب  مثل   ، دون منح الترخيص   تحول

                                                        
    .١٤/١٢/٢٠٠٠النتائج على األرض منذ التوقيع على اتفاقية أوسلو، ن  حركة السالم اآلن اإلسرائيلية، تقرير ع١٧
 . حبسب مصادر دائرة العالقات القومية والدولية يف منظمة التحرير الفلسطينية ١٨
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 فأنها تثقل كاهل المواطن بالرسوم الباهظة التي تحـول فـي            ،فيها سلطات االحتالل بإصدار  رخص بناء      
  .أغلب األحيان دون إتمام البناء

 
 
 
 
 

 ١١ ، منهـا   منزال فلسطينيا بدعوى عدم الترخيص     ثينثال ،٢٠٠٠خالل عام    ، هدمت سلطات االحتالل   وقد
 :  المحتلة القدسمدينة هدمها في تم لمنازل التي با جدولوفيما يلي .  تم هدمها في القدسمنزال

 
  تاريخ الهدم صاحب البناء المنطقة نوع البناء

 ١ ١/٢/٢٠٠٠ عبد الرزاق الشيخ  العيسوية  للسكن 
 ٢ ١٨/٢/٢٠٠٠ درباس محمد  العيسوية غرفة زراعية 
 ٣ ١٨/٢/٢٠٠٠ عمر ديري  العيسوية  غرفة زراعية 

 ٤ ٥/٦/٢٠٠٠ حسن شحادة  الولجة  للسكن 
 ٥ ١٣/٦/٢٠٠٠ حمزة المغربي  جبل المكبر  للسكن 
 ٦ ١٤/٨/٢٠٠٠ جمال دكيدك  سلوان  للسكن 
 ٧ ١٤/٨/٢٠٠٠ محمد الطويل  سلوان  للسكن 
 ٨ ٢٩/٨/٢٠٠٠ م علقم أبراهي شعفاط/رأس خميس للسكن

 ٩ ٢٩/٨/٢٠٠٠ محمد أبو غالي  شعفاط/رأس خميس للسكن 
 ١٠ ٢٩/٨/٢٠٠٠ أحمد زغاري شعفاط/رأس خميس  للسكن

 ١١ ١٨/١٠/٢٠٠٠ يوسف محيسن العيسوية غرفة للسكن
 
 

 :قصف وتدمير الممتلكات المدنية بذرائع أمنيـــة
 

 تدمير الممتلكات المدنية الفلسطينية على نطـاق  يلية إلى سلطات االحتالل اإلسرائأت  لج ٢٠٠٠خالل عام   
واسع بذريعة تعرض أمن الجنود والمستوطنين للخطر، ولم تسلم المرافق العامة والممتلكات المحمية وفقـا               

 امتدت عمليـات  ،ثر اندالع انتفاضة األقصى  إ ف .ألحكام القانون الدولي من القصف واالعتداءات اإلسرائيلية      
مير لتطال منازل المدنيين السكنية ،و مقرات الشرطة الفلسطينية، ومحطات وأبراج الراديـو             القصف والتد 

ـ وذلك  وبعض البنى التحتية ،      . وسيارات اإلسعاف  ، والمستشفيات ، والمدارس ،والتلفزيون حكـام   أل اًخالف
مدنية محـال   ال تكون األعيان ال   "  نهأ التي نصت على     ،١٩٧٧ من بروتوكول جنيف األول لعام       ٥٢المادة  

 ". للهجوم أو لهجمات الردع واألعيان المدنية هي كافة األعيان التي ليست أهدافا عسكرية
 

 منزال سكنيا ، ومن بـين هـذه         ١٩٢٧ ملكية مدنية مختلفة ، منها       ٢٦٣٤وأصاب القصف بصورة مباشرة     
 مؤسسـات   ٥ية و    منشأة تجارية وصـناع    ٢٩ منزال دمرت تدميرا كامال ، إضافة الى تدمير          ٩٨المنازل  

وحسـب مصـادر وزارة   .  منزل ومبنى عام ومنشأة مدنية أخرى بتدمير جزئـي    ١٠٠٠عامة ، وأصيب    
اإلسكان الفلسطينية فإن تقدير الخسائر اإلجمالية التي لحقت بالممتلكات المدنية من مباني سـكنية ومحـال                



 ٢٣ 
 

 

 مليون دوالر   ٢٦ ، بلغت    ٢٠٠٠م  تجارية ومرافق تعليمية لوحدها جراء القصف اإلسرائيلي حتى نهاية عا         
 .في الضفة الغربية وقطاع غزة   

 مستوطنة إسرائيلية كمواقع حربية قصفت من خاللها الممتلكـات المدنيـة            ٢١واستخدمت قوات اإلحتالل    
 معسكرا للجيش اإلسرائيلي ، منها مركزان لالرتباط العسـكري اإلسـرائيلي فـي       ١٦الفلسطينية ، وكذلك    

 موقعا حربيا أقيمت بعد إندالع إنتفاضة األقصى ، هذا باإلضافة إلى إستخدام             ١٧طينية ، و  المحافظات الفلس 
وسائل حربية في قصف وتدمير الممتلكات المدنية الفلسطينية ، مثل الصواريخ المضادة للـدروع وقـذائف       

  . ملم ٨٠٠ و٥٠٠المدفعيات والمروحيات والزوارق الحربية اإلسرائيلية ، والرشاشات الثقيلة من عيار 
 

وتذرعت قوات اإلحتالل بقصفها للممتلكات المدنية الفلسطينية بذريعة أن هذه الممتلكـات اسـتخدمت فـي                
كانت تتم بشكل انتقامي ال تبـرره    هذه  ن ، إال أن معظم عمليات القصف        يإطالق نار على الجنود اإلسرائيلي    

 عمـارتين سـكنيتين     ٨/١٠/٢٠٠٠تاريخ  رت سلطات االحتالل ب    فعلى سبيل المثال، دم    .ضرورات حربية 
منع المتظاهرين من الوصول إلى المفتـرق  بهدف  ،   ومصنعا للحديد وبئر ماء عند مفترق الشهداء في غزة        

وبعد كـل  قوات الجيش اإلسرائيلي  تقوم  كما   .للتظاهر وإلقاء الحجارة على نقطة عسكرية قريبة من المكان        
 بقصف المنازل السـكنية القريبـة مـن     ،سرائيليينإو مستوطنين   عملية تفجير عبوات ناسفة أو قتل جنود أ       

  .مكان العملية دون سابق إنذار 
 

 مما ألحق   ،كما قصفت سلطات اإلحتالل بعض المدارس ومحيطها بالصواريخ والدبابات واألسلحة الرشاشة          
رم ، ومدرسـة    ، مثل مدرسة طولكرم الصناعية وكلية خاضوري في محافظة طولك          بالغة بها أضراراً مادية  

بتـاريخ  " وال"أصـيبت بصـاروخ     التـي   المزرعة االبتدائية التابعة لوكالة الغـوث فـي ديـر الـبلح،             
٢٤/١٠/٢٠٠٠.  

مئـات   تم تدمير عدد من خطوط المياه التي تزود  و ، من شبكات الكهرباء   اًكما طال القصف اإلسرائيلي عدد    
 .العائالت الفلسطينية بمياه الشرب

 
 : أشجـــارتجريف أراض واقتالع

 
حظر ي "  على أنه  نصت التي   ،١٩٧٧ المادة األولى من بروتوكول جنيف األول لعام          من لفقرة الثانية لخالفا  

مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل األعيان والمواد التي ال غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، ومثالها المواد                  
، "صيل والماشية ومرافق ميـاه الشـرب وأشـغال الـري          الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحا     

على المزارعين الفلسطينيين ممـا       اعتداءات الجيش اإلسرائيلي والمستوطنين    ٢٠٠٠تصاعدت خالل العام    
وواصلت سلطات اإلحتالل اقتالع األشجار المثمرة والحرجيـة،  . مصدر دخلهم وغذائهممن يهدد بحرمانهم   

 دونـم مـن     ٢٤٠٠كثر من   أة زيتون وأشجار فاكهة ونخيل، وتجريف        شجر ٢٥٠٠٠اقتالع أكثر من    فتم  
 وجاءت أعمال تجريف األراضي واقـتالع    . حسب مصادر وزارة الزراعة الفلسطينية     ،األراضي الزراعية 

 المناطق التي تدعي سلطات االحتالل أنـه      في   حماية المستوطنات والمستوطنين خاصة      يعةاألشجار ، بذر  
 .باتجاه الجنود أو المستوطنينمنها إطالق النار  يتم
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مـن العمـل فـي      الذين يمنعون المزارعين     المزارعون الفلسطينيون العتداءات المستوطنين      تعرضكذلك  
 استمرار إجـراء التـدريبات العسـكرية   أدى كما . أراضيهم القريبة من المستوطنات أو معسكرات الجيش    

ات كبيرة من األراضي المزروعة خاصة في قريـة  في منطقة األغوار إلى إتالف مساح    للجيش اإلسرائيلي   
 .العقبة شمال شرق طوباس

 
 

 :  السيطرة على الموارد الطبيعيــــة
 

بدايـة  وضعت القوات العسكرية اإلسرائيلية يدها على مصادر المياه في األراضي الفلسطينية المحتلة منـذ               
وأغلقت عشرات اآلبـار الجوفيـة       غاية،واعتبرت المعلومات عن المياه سرية لل      ،١٩٦٧عام  االحتالل في   

ت من   عسكرية حد  أوامركما أصدر االحتالل     التي كان الفلسطينيون يستغلونها للشرب أو ري مزروعاتهم،       
 . استهالك الفلسطينيين للمياه

 
 فـإن  لمياه داخل األراضي الفلسطينية المحتلـة، الفلسطينيين واستهالك المستوطنين ل   استهالك  بين  مقارنة  بو
في المعدل أربعة أضعاف المواطن الفلسطيني، حيث يستهلك المستوطن ما يزيـد عـن               يستهلكمستوطن  ال

 . لترا في اليوم، وهذه الكمية في تنـاقص مسـتمر  ٦٥ لترا يوميا، في حين يستهلك الفلسطيني حوالي      ٢٧٤
ية سـنويا،   من المياه الجوفيـة الفلسـطين     %)  ٨١ (٣ مليون م  ٨٧٠وفي حين تسحب إسرائيل ما يزيد عن        

قل منها في قطاع غـزة، وتعمـل        أ و الغربية، سنويا في الضفة     ٣مليون م ١٣٠تسمح للفلسطينيين باستغالل    
، مـن نقـٍص   ٢٠٠٠خالل  عام ونتيجة لذلك عانت األراضي الفلسطينية   . ١٩على تقليص الكمية بشكل دائم    

ة رام اهللا والقرى المحيطة بهـا       شهدت مدين و . قرية فلسطينية من شح المياه     ١٥٠ فقد عانت    .حاد في المياه  
 قلصت شركة موكوروت اإلسرائيلية نسبة المياه المباعة للفلسـطينيين   بعد أن أزمة حادة بسبب نقص المياه،      

 حرمت من المياه لمدة زادت عن أسـبوع فـي مدينـة رام اهللا        الفلسطينية وحتى المستشفيات    .%٣٠بنسبة  
 كميـة   ١٧/٩/٢٠٠٠ما خفضت شركة موكوروت اإلسرائيلية في       ك. نتيجة التقليص اإلسرائيلي المشار إليه    

 كوب في اليوم ، األمر الذي يؤثر        ٧٠ كوب في الساعة إلى      ١٢٠ من   ،المياه المخصصة لمواطني األغوار   
 .بشكل كبير على المزارع الفلسطينية في األغوار

 
 

 :تلويث البيئة الطبيعيــة
 

 الفلسطينية، من قطع األشـجار المثمـرة، ومنـع استصـالح            استمرت سلطات االحتالل بانتهاكاتها  للبيئة     
  كما واصل المستوطنون تسريب المياه العادمة المنبعثة من المصانع ومياه الصـرف              .األراضي الزراعية 

 تقرير صادر عـن سـلطة الميـاه         قد أشار و. الصحي في المستوطنات إلى األراضي الزراعية المجاورة      
لقي بمخلفاتها من المواد الكيماوية السـامة داخـل األراضـي           تإسرائيلي   مصنع   ٨٠الفلسطينية إلى وجود    

 بتـاريخ   األيـام  فـي مقابلـة مـع صـحيفة          ، وقد أفاد وزير البيئة الفلسطيني     .٢٠الفلسطينية بشكل دوري  
                                                        

 .٢٧/٦/٢٠٠٠، Water for Ishmael just like for Israel تقرير صادر عن مؤسسة بتسيلم،  ١٩
 .٣ نشرة شهرية، عدد شعب حتت اإلحتالل، العالقات القومية والدولية، دائرة:  منظمة التحرير الفلسطينية٢٠
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 أن ما يتدفق من المستوطنات اإلسرائيلية من مياه الصرف الصـحي والمخلفـات الكيماويـة           ،٥/١/٢٠٠٠
نع يلوث الخزان الجوفي لمياه الشرب في مناطق السلطة الفلسطينية، ويلحـق أضـرارا              الناتجة عن المصا  

غـراق  إفرات بضخها في شهر حزيران إلى       مستوطنة إ  أدت المياه العادمة التي قام مستوطنو        وقد. بالتربة
  اًلحـق أضـرار   أمحافظة بيت لحم، ممـا      في  عشرات الدونمات من األراضي الزراعية في قرية الخضر         

ويذكر أن المياه العادمة المتدفقة مـن   .  بشكل عام، وتسبب بإضرار مادية للمزارعين      شجار العنب والتربة  بأ
مستوطنة بيت حورون المقامة على أراضي بيت عور الفوقا والطيرة من محافظة رام اهللا ، تسبب مكرهة                  

فوقا بسبب انبعاث الروائح    صحية للمواطنين الفلسطينيين في قرى أم الصفا وبيت عور التحتا وبيت عور ال            
 .الكريهة وانتشار الحشرات الضارة

 
التدريبات العسـكرية   كما أن المعسكرات اإلسرائيلية ما زالت تلحق تلويثا بالبيئة الفلسطينية، وخاصة بسبب       

 ويذكر أن النقاط العسكرية التي مـا تـزال       .آثاراً سيئة على البيئة بما تتركه من مخلفات حربية        التي تترك   
وصحية للمواطنين الفلسطينيين، حيـث  ة ي بيئالخليل تسبب مكارهمدينة  في  H٢تمركز في المنطقة المسماةت

 فعلى  .يلقي الجنود فضالتهم من األطعمة والبراز والعلب الفارغة على أسطح منازل المواطنين الفلسطينيين            
بأسراب كبيـرة مـن الديـدان        ١٨/٩/٢٠٠٠نايف أبو داود بتاريخ     المواطن  سبيل المثال ، فوجئت عائلة      

 .مصدر الديدان من فضالت ألقاها الجنود على سطح المنزلتبين أن  و،تتساقط من زوايا سطح منزلهم
 
 

 :اعتداءات على أمـــاكن العبـــادة
 

استمرت االعتداءات اإلسرائيلية على المقدسات الفلسطينية، التي يفترض أن تكون بعيدة عن أي اعتـداء ،                
 التي حظـرت    ،١٩٧٧ من بروتوكول جنيف األول لعام       ٥٣ف والقوانين الدولية خاصة المادة      وفقا لألعرا 

 وقد اعتبـرت  . األعمال العدائية الموجهة ضد أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب            
بـاني    تعمـد توجيـه هجمـات ضـد الم         ١٩٩٨ من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية لعـام         ٩/ب/٨المادة  

 .من قبيل جرائم الحرب المخصصة لألغراض الدينية
 

 المقدسات الفلسطينية عقب انـدالع انتفاضـة األقصـى،       اإلسرائيلي على فقد تصاعدت اعتداءات االحتالل     
 مقابر لدفن الموتى في الضفة الغربية وقطاع غزة ، كما           ٤ وكنيسة و  اً مسجد ١٤لي  اإلسرائيطال القصف   و

 . ريين في نابلسطال القصف كنيسا للسام
 
  مـن خـالل محـاوالت اقتحامـه    ، تواصلت االعتداءات اإلسرائيلية ضد المسجد األقصى،لى ذلكإضافة  إ

عملت وزارة األديان اإلسرائيلية  فـي شـهر         كما  . أمناء جبل الهيكل  أنفسهم ب المتكررة من قبل ما يسمون      
بين حائط البـراق وقـوس روبنسـون    يربط ، نيسان بالتخطيط لحفر نفق جديد في منطقة المسجد األقصى       

  وفي الثاني عشر مـن شـهر أيـار         .ساسات المسجد أ كبيرة ب  اً األمر الذي سيحدث أضرار    ،جنوب الحائط 
  قامت قوات الشرطة اإلسرائيلية بمنع وعرقلة أعمال الترميم في المصـلى المروانـي بالمسـجد                 ،٢٠٠٠

 .٢١في الموقع أن ذلك ينطوي على تدمير آلثار يهودية بذريعةاألقصى، 
                                                        

 .٤، ص٢٠٠٠تقرير شهر حزيران  مكتب اجليل للصحافة، ٢١



 ٢٦ 
 

 

 
 يقضي بوضع اليد على     ،  ٢٠٠٠ وكانت سلطات االحتالل قد أصدرت أمرا عسكريا في شهر كانون األول          
هـدف اسـتخدامه ألغـراض      ب ،مسجد مشهد األربعين الواقع في منطقة تل الرميدة وسط مدينـة الخليـل            

 .عسكرية
 

د متطرفين على عدة مسـاجد داخـل    باإلضافة إلى ذلك، وخالل انتفاضة األقصى، تم االعتداء من قبل يهو          
ومن بين هذه المساجد مسجد قديم فـي طبريـا          . ٢٠٠٠ وذلك في شهر تشرين األول عام        ١٩٤٨فلسطين  

 .وآخر في يافا
 
 
 

 االعتداء على حريـــة الحركــة والتنقــــل
 

 واختيـار   حق كل فرد في التنقل    "  على   ١٩٤٨ من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام        ١٣نصت المادة   
وقد ورد هذا   ". محل إقامته داخل حدود دولته وحقه في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده وفي العودة إلى بلده                 

 ،١٩٦٦ كالعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنيـة لعـام          ،الحق في العديد من المواثيق واإلتفاقيات الدولية      
 وقـد  .نالميثاق األوروبي لحقوق اإلنسـا    و ،١٩٦٥عام  واالتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ل       

من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنيـة علـى  ضـرورة أن ال يشـكل أي مـن                   ) ١٢(أكدت المادة   
  .اإلجراءات التي تقيد حرية التنقل انتهاكا أو انتقاصا ألي حق من الحقوق األخرى التي يعترف بها العهد

 
 فإنه يسمح للسلطة المحتلة فرض إجراءات معينة        ،١٩٠٧ة الهاي الرابعة لعام      من اتفاقي  ٤٣وحسب المادة   

العتبارات أمنية،  إال أن هذه السلطات  ملزمة  بإيجاد توازن بين احتياجاتهـا األمنيـة،                 تقيد حركة التنقل    
ية في اٍإلسرائيلسلطات اإلحتالل   وقد فشلت    .٢٢وضمان سير حياة السكان الخاضعين لإلحتالل بشكل طبيعي       

اإلجراءات إلى درجة أن هذه     تحقيق مثل هذا التوازن باتخاذها إجراءات تحد من حرية التنقل بشكل جسيم،             
 .٢٣عقوبات جماعية تؤثر سلبيا على كافة نواحي حياة السكان الفلسطينيينتعتبر 

 
، ١٩٠٧عـام  باتفاقيـة الهـاي الرابعـة ل   االلتزام  ، في حكمها لألراضي المحتلة  ،وكانت إسرائيل قد قبلت   

عند النظر في عدد مـن        وقد أكدت المحكمة العليا في إسرائيل على تطبيق هذه األحكام          .وأحكامها الملحقة 
 عندما قضت ضد االستيالء على أمالك خاصة من أجل مستعمرة ألـون             ١٩٧٩ كان أبرزها سنة     ،القضايا
 ،ا من القانون المحلي في إسرائيل     وقد جاء في حيثيات الحكم أن القانون العرفي الدولي يشكل جزء          . موريه

اتفاقية جنيف   من   ٢٣لمادة  ووفقاً ل . "ملزمة أيضا لإلدارة العسكرية في يهودا والسامرة        "وأن أحكام الهاي    
 تقيد حركة اإلمـدادات الطبيـة     بعدم اتخاذ أي إجراءات   سلطات االحتالل ملزمة    تعتبر   ١٩٤٩لعام  الرابعة  

                                                        
جراءات املتوافرة لديه مبا أن سلطة احلكم الشرعي قد انتقلت إىل احملتل، فإن على هذا احملتل أن يتخذ مجيع اإل" على أنه ١٩٠٧ لعام من اتفاقية الهاي الرابعة ٤٣  نصت املادة ٢٢

 ".للقيام قدر املستطاع بإعادة وتأمني النظام والسالمة العامني، مع مراعاة القوانني النافذة يف البلد، إال إذا تعذر مراعاا بأي وجه
 .٨، ص )٢٠٠٠مؤسسة احلق، : رام اهللا (االنتهاكات اإلسرائيلية يف قرية العقبة داود درعاوي ، ٢٣
 
 



 ٢٧ 
 

 

 .٢٤ق المحتلةواإلنسانية من الوصول إلى المناط
 

وقد تواصلت االنتهاكات اإلسرائيلية لحرية حركة وتنقل المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطـاع              
و   التجول، وإغـالق المعـابر،     فرض حظر غزة، وتنوعت هذه االنتهاكات من إغالق للمدن الفلسطينية، و        

 منح التصـاريح للعمـال الفلسـطينيين    ورفض في القدس المحتلة،المواطنين   وسحب هويات    ،تقييد اإلقامة 
لضفة الغربيـة   ا  الذي فرض على   برز هذه االنتهاكات تمثل في الحصار الشامل      أ لكن .إسرائيلفي  العاملين  

مـن انتهاكـات لحقـوق      نتج عنه   ا  م و ،٢٩/٩/٢٠٠٠اندالع انتفاضة األقصى في     في أعقاب   وقطاع غزة   
 .التنمية االقتصادية والعمل ، وغيرها من الحقوقي ف و،العبادةق في حال و،أخرى، كالحق في التعليم

 
 :تبعات إغالق وحصار المدن والقرى الفلسطينيـــة .١
 

منذ ثمانيـة   والذي بدأ   فرض الحصار على مدينة القدس المحتلة       في  استمرت سلطات االحتالل اإلسرائيلية     
خصوصاً أثناء انتفاضة    و المدن الفلسطينية بشكل متكرر،   وإغالق   فرض الحصار    فياستمرت  كما  . أعوام

على الضفة الغربية وقطـاع غـزة، شـمل     فقد قامت السلطات اإلسرائيلية بفرض إغالق شامل . األقصى
امتد اإلغـالق  و.  ببعضوالقرى والمخيمات الفلسطينية  جميع الطرق الرئيسية والفرعية التي تصل  المدن         

مر الذي أدى إلى شلل شبه تـام فـي أغلـب     األ، بشكل متقطع   الدولي، إلى المعابر الحدودية ومطار غزة    
ثر هـذا اإلغـالق أو   أ وفيما يلي نستعرض   .المرافق الحيوية والحركة االقتصادية في المناطق الفلسطينية      

 . الحصار على بعض الجوانب المختلفة للحياة الفلسطينية
 

 : التعليـــم
 

 جسيمة بالعمليـة    اًأضرارغزة  قطاع  والغربية  على الضفة   الذي فرض   ألحق اإلغالق اإلسرائيلي المحكم     
ن مـن   و لم يتمكن الطلبة الفلسطيني    ٢٩/٩/٢٠٠٠  في  فمنذ بداية اإلغالق   .ةالتعليمية في المناطق الفلسطيني   

 كما لم يتمكن العديد من الطلبة الغـزيين         .قطاع غزة من االلتحاق بجامعاتهم ومعاهدهم في الضفة الغربية        
 ، وكذلك الحال داخل الضفة الغربية نفسـها .ارة ذويهم في قطاع غزة  الموجودين في الضفة الغربية من زي     

 بسبب عزل المـدن  ،حيث ال يتمكن بعض طلبة الجامعات في محافظات الضفة من الوصول إلى جامعاتهم 
وصـول  دون  غزةقطاع في اإلسرائيلية العسكرية حالت الحواجز كما  . وحصارهاعن بعضها   الفلسطينية  

الحصـار  المشـدد آالف المعلمـين    ومنـع   .إلى جامعاتهم في مدينة غزة  غزة  من جنوب قطاع    الطالب  
نقـص ملمـوس بطـاقم    إحـداث  ، ما أدى إلـى  هموالمعلمات من الوصول من أماكن سكناهم إلى مدارس 

  .التدريس داخل العديد من المدارس
 

بب المتـاريس    بس ،إلى مدارسهم الوصول  ن في   ولى ذلك المصاعب التي يواجها الطلبة والمدرس      إيضاف  
 يضطرهم للتنقل سيرا علـى  األقـدام مسـافات           ما، م وسائل النقل والحواجز العسكرية التي تمنع مرور      

مدارس تقـوع     كما هو الحال بالنسبة لطلبة     ،حياتهم لرصاص الجنود والمستوطنين   خاللها  عرض  تطويلة ت 
                                                        

على كل دولة من األطراف السامية أن تكفل حرية مرور مجيع األدوية واملهمات الطبية، ومستلزمات العيادة " ، على أنه  ١٩٤٩ من إتفاقية جنيف الرابعة لعام       ٢٣ تنص املادة      ٢٤
ة واملالبس واملقويات املخصصة لألطفال دون املرسلة حصرا إىل سكان طرف متعاقد، حىت لو كان خصما وعليه كذلك الترخيص حبرية مرور أي  إرساليات من األغذية الضروري             

 ".اخلامسة عشرة من العمر والنساء احلوامل



 ٢٨ 
 

 

طلبة مدارس تقوع قـد جـرح    من  اً يذكر إن عدد   . طالب وطالبة  ٦٠٠في محافظة بيت لحم البالغ عددهم       
 عاما من مدرسـة     ١٧ ،حمد البدن أمحمد   فقد استشهد الطالب     .من رصاص المستوطنين وجنود االحتالل    

ب وبالتالي علـى     نفسيات الطال  من آثار سلبية على   اإلغالق  ما يتركه   ،  يضاف إلى ما ذكر     . ذكور تقوع 
 .تحصيلهم العلمي

 
 :حريــة العبــــادة

 
قصى في حرمان    اندالع انتفاضة األ   منذعلى الضفة الغربية وقطاع غزة      المفروض  م  تسبب الحصار المحك  

تسبب فـي الحيلولـة      كما   . خاصة صالة الجمعة   ،آالف الفلسطينيين من  أداء الصالة في المسجد األقصى        
عرقـل وصـول   ودون وصول المصلين المسيحيين من الضفة والقطاع إلى الكنائس في القدس المحتلـة،    

 . من المدن الفلسطينية للصالة في الكنائس المسيحية في مدينة بيت لحمالمصلين 
 

 معتمر فلسطيني من مغادرة أريحا للوصول إلـى منـازلهم       ٤٠٠وبسبب اإلغالق منعت سلطات االحتالل      
 بعد أن وصلوا إلى معبر الكرامة في أريحا قادمين من الـديار الحجازيـة، ممـا              ،١٦/١٠/٢٠٠٠بتاريخ  

 .وك طرق التفافية وعرة للوصول الى مدنهم وقراهم المختلفةلى سلإاضطرهم 
 

 :االقتصـــاد الفلسطينــي
 

جمـالي الخسـائر    إبلـغ   و.  نتيجـة الحصـار    ألصعدةتكبد االقتصاد الفلسطيني خسائر فادحة على كافة ا       
 ،  ٢٥تحدةألمم الم لالمنسق الخاص   مكتب   لمعطيات   وفقاًعلى المدى القصير جراء هذا اإلغالق،        االقتصادية
 مليـون   ٨، أي ما يزيد عن      ٢٦/١١/٢٠٠٠ -٩\٢٨مليون دوالر عن الفترة الواقعة بين       ) ٥٠٥(أكثر من   

ن نصف المواطنين الفلسطينيين في الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة     إ ف  ذاته، وطبقا للمصدر . دوالر يومياً 
 وهـي نسـبة     ،%٣٢فقر   وبلغت نسبة ال   ،لحصارل نتيجة شواقل في اليوم الواحد      ٩قل من   أيعتاشون على   

 مـا  ،كما منعت سلطات االحتالل تصدير البضائع الفلسطينية إلى الخـارج . ٢٦مطردة مع استمرار اإلغالق 
 .٢٧مليون دوالر عن كل يوم إغالق ٩،١يؤدي إلى خسارة تقدر ب 

 
ـ تعت، تضررت المصانع الفلسطينية بشكل مباشر من جـراء اإلغـالق، إذ            ةصناعالوعلى صعيد قطاع      دم

.  أو عبر المرافيء اإلسرائيلية    ،انع الفلسطينية بشكل أساسي على المواد الخام المستوردة من إسرائيل         المص
المنسق الخاص لألمم المتحدة، بمليون وتسعمائة ألـف        مكتب  وقدرت خسارة هذه المصانع، طبقاً لمعطيات       

 الفلسطينية جراء القصف    لى الخسائر التي لحقت بعدد من المصانع      إضافة  إدوالر عن كل يوم إغالق، هذا       
 .٢٨اإلسرائيلي

 
                                                        

 ٢٦/١١-٢٩/٩ عن الفترة الواقعة بني آثار املواجهات والقيود املفروضة على احلركة وإجراءات إغالق احلدود على االقتصاد الفلسطيين مكتب املنسق لألمم املتحدة، ٢٥
/٢٠٠٠. 

 . املرجع السابق٢٦
 . املرجع السابق٢٧
 . املرجع السابق٢٨



 ٢٩ 
 

 

البضـائع  ر تصـدي منع السلطات اإلسـرائيلية       نتيجة ،ةعلى صعيد قطاع الزراع   كانت الخسائر فادحة    كما  
  وقد تضرر المحصـول  .رتزامن اإلغالق مع موعد تصدير التوت األرضي والزهومع  خاصة   ،الزراعية

 وبسبب نقص المـواد الخـام       ،لى الوصول إلى حقولهم   الزراعي بشكل كبير بسبب عدم قدرة المزارعين ع       
 وتقدر الخسائر اليومية التي تلحق بالقطاع الزراعي في الضفة الغربية           .الضرورية لعملية اإلنتاج الزراعي   

 .اً مليون دوالر أمريكي يومي٣وقطاع غزة ما يزيد عن 
 

 قامـت سـلطات   فقـد . ور الرئيسـية إغالق جميع نقاط العبنتيجة ، ة بقطاع التجاركما لحقت أضرار بالغة   
 الذي يعتبر الممر الرئيسي لنقل البضائع التجارية بـين الضـفة            ،)كارني(اإلحتالل بإغالق معبر المنطار     

كمـا  . شاحنة تجارية يوميـاً   ) ٢٥٠( نحو    في هذا المعبر في الظروف العادية       يمر والغربية وقطاع غزة،    
شاحنة مـن   ) ٢٥٠( مما منع ما يقارب      ، رفح ي شمال شرق   الواقع على الخط األخضر    ،"سوفا"أغلقت معبر   

وقامت سـلطات اإلحـتالل     . البناءب المواد الخام إلى قطاع غزة، خصوصاً المواد الخاصة          وإدخالالمرور  
 تنقل مواد إسمنتية وتموينية بشكل يومي إلى قطـاع          ،شاحنة فلسطينية ) ١٢٠(بإغالق معبر إيرز في وجه      
ومنعت سلطات اإلحتالل الشاحنات مـن      . ال البناء ونقص في المواد التموينية     غزة، مما أدى إلى وقف أعم     

إيصال البضائع المستوردة الموجودة في المرافيء البحرية اإلسـرائيلية إلـى منـاطق السـلطة الوطنيـة             
 رسوم عن كل يوم تبقى فيـه هـذه          الذين يضطرون لدفع  لتجار،  باالفلسطينية، مما أدى إلى إلحاق خسائر         

 .ائع داخل المرافيء والمخازن اإلسرائيليةالبض
 

 مليون دوالر من الضرائب والرسوم عن الفترة الواقعـة          ٧٠كما تقوم سلطات االحتالل باحتجاز أكثر من        
وقدرت مجمـل خسـائر      .٢٩إلى السلطة الوطنية الفلسطينية   ترفض تحويلها    و ،٥/١١/٢٠٠٠ - ٢٨/٩بين  

 ، مـن انتفاضـة األقصـى     اً يوم ٥١ كل يوم إغالق، خالل مدة       اإلقتصاد الفلسطيني في كافة قطاعاته، عن     
أما النتائج على المدى الطويل، فإنها تتمثل في زيادة نسـبة البطالـة              .٣٠ ماليين دوالر أمريكي   ١٠حوالي  ب

 .وتدني دخل الفرد وزيادة نسبة الفقر
 

المطاعم ومحالت التحف    الذي يشمل قطاع الفنادق و     ،الخسائر التي لحقت بالقطاع السياحي    يضاف إلى ذلك    
 .اإلغالقفترة عطلة خالل شبه م أعمالهاأصبحت التي الشرقية، 

 
 :الوضع الصحـــي

 
 اإلمـدادات   على النواحي الصحية في المناطق الفلسطينية، بسبب منع وصول        واضحة  ترك اإلغالق آثاراً    

 خاصة المـادة    ،١٩٤٩حرب لعام   حكام اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين زمن ال        وذلك خالفا أل   ،الطبية
 من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية تعمـد عرقلـة اإلمـدادات            ٢٥/تعتبر المادة الثامنة الفقرة ب    كما   .٢٣

 . من قبيل جرائم الحرب، على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف،الغوثية للسكان المدنيين
 

 تـدفق اإلمـدادات الطبيـة وسـفر الجرحـى      ٢٩/٩/٢٠٠٠فقد عرقل اإلغالق المتكرر لمطار غزة منذ     
                                                        

 .٦/١١/٢٠٠٠،  احلياة اجلديدة صحيفة٢٩
 . تقرير مكتب املنسق اخلاص لألمم املتحدة، مرجع سابق٣٠



 ٣٠ 
 

 

وعرقلت سلطات االحتالل اإلسرائيلي وصول عشـرات الشـاحنات   . الفلسطينيين إلى الخارج طلبا للعالج    
 ومن بينها عـدد مـن  سـيارات          ،المحملة باألدوية واإلمدادات الطبية عبر معبر رفح الحدودي إلى غزة         

 إضافة إلى قافلة من شاحنات وكالة األمم المتحـدة  ،٣١السعودية إسعاف مجهزة بالكامل من المملكة العربية  
 كما حالت الحـواجز     .كانت تنقل إمدادات إنسانية وطبية من األردن      ،  لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين   

العسكرية اإلسرائيلية المنتشرة على مداخل المدن الفلسطينية دون وصول كثير من المرضى واألطباء إلى              
  .المستشفيات

 
  إلـى   ١٤/١١/٢٠٠٠ن المواطنة الفلسطينية تغريد عجوري اضطرت بتاريخ        أويذكر، على سبيل المثال،     

 بعـد أن رفـض الجنـود        ،وضع مولودها داخل سيارة تاكسي على حاجز عسكري بالقرب مـن رام اهللا            
 من خان يـونس  ةأ كما وضعت امر.اإلسرائيليون السماح لها بالدخول إلى رام اهللا المحاصرة لتلقي العالج         

ن حال جنود االحتالل علـى حـاجز        أ بعد   ،١٩/١١/٢٠٠٠مولودها على عربة يجرها حمار  يوم األحد         
المـريض جمـال إبـراهيم    تمت إعاقـة    كذلك   .التفاح دون وصول سيارة اإلسعاف لنقلها الى المستشفى       

حاجز سـنجل   (عسكري   لعدة ساعات على الحاجز ال     ، والذي يعاني من مشاكل في القلب      ، عاما ٣٠ ،علوان
  . ما أدى إلى وفاته،١٨/١١/٢٠٠بتاريخ ) محافظة رام اهللا 

 
 :الحق في العمــــل

 
 خـالل تخفـيض عـدد   على العمال الفلسـطينيين، مـن     أدت سياسة اإلغالق المستمر إلى تضييق الخناق      

 والمعقدة التـي    الفحوصات األمنية المطولة  خالل  التصاريح الصادرة، وتعقيد إجراءات الحصول عليها من        
 بشـكٍل    التصريح تجريها المخابرات اإلسرائيلية قبل منح أي تصريح عمل ألي فلسطيني، وضرورة تجديد           

سياسة مصادرة التصاريح من العمال بذرائع      في انتهاج   لى ذلك، استمرت سلطات اإلحتالل      إضافة  إ .دوري
 تصادر تصاريحهم، محاوالً ابتزازهم     ذينالمساومة العمال   ب ويقوم مركز ضابط الشكاوى اإلسرائيلي       .أمنية

وأدت هذه السياسة المتشددة في مـنح       . ودفعهم للتعاون مع المخابرات اإلسرائيلية مقابل استعادة تصاريحهم       
 وازدياد عدد الذين يعملون بشكل      ،التصاريح وسحبها إلى تناقص عدد العمال الحاصلين على تصاريح عمل         

 .نعدام الحماية القانونية لهما االقتصادية وهممن اإلنتهاك لحقوق، مما يعني المزيد "غير قانوني"
 
 على الضفة الغربية وقطـاع       شامالً اًغالقإ فرضت سلطات االحتالل     ،اندالع انتفاضة األقصى  في أعقاب   و

 كما أدى اإلغـالق     . الف عامل فلسطيني من العمل داخل إسرائيل       ١٢٥لى حرمان حوالي    إغزة، مما أدى    
 بسبب توقف تلك المصـانع عـن        ،ف العمال الفلسطينيين الذين يعملون في المصانع المحلية       إلى تسريح آال  

ويذكر أن عدد العاطلين عـن العمـل قبـل          .  وتوقف نقل البضائع   ،توقف دخول المواد الخام   نتيجة  العمل  
 جمالي العاطلين عن العمل بعد مرور شـهرين علـى         إ بلغ   ، في حين   الف عامل  ٧٠انتفاضة األقصى بلغ    

في الضفة وقطاع    % ٤٠نسبة البطالة إلى    رفع   مام،  ٣٢ ألف عامل فلسطيني   ٢٦٠انتفاضة األقصى حوالي    
  .غزة 

 
 
 

                                                        
 .٩، ص١٥/٥٩/٠٠،٢٠/١١/٢٠٠٠ MDE تقرير رقم  منظمة العفو الدولية، ٣١
 . تقرير مكتب املنسق اخلاص، مرجع سابق٣٢
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 :يارة المعتقليـــنز
 

 . الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية من رؤية ذويهم       سرىأدى إغالق المناطق الفلسطينية إلى حرمان األ      
 وينعكس الحرمان من الزيارة بشكل سـلبي        .ن لمتابعة قضاياهم  كما لم يتمكن المحامون من زيارة المعتقلي      

لى حرمان المعتقلين الفلسطينيين من الكثير مـن االحتياجـات   إغالق كما أدى اإل  . على أوضاع المعتقلين    
نسـانية، باسـتثناء    سلطات اإلحتالل المنظمـات اإل    كما منعت    .هم يوفرونها لهم    ذووالرئيسية، التي كان    

مـن غـذاء     % ٤٥ن  أيذكر  . سرائيليةدخال المواد الغذائية الى داخل المعتقالت اإل      إمن   الصليب األحمر، 
 اإلغـالق الشـامل   يتسـبب  و.٣٣نسـانية هالي المعتقلين والمنظمات اإلأمن قبل يتم تزوديه   المعتقلين كان   

ـ        ، إال بتصاريح خاصة   ،المفروض على دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل      ى  في إعاقة زيـارة األهـالي إل
 حيث ترفض السلطات االسرائيلية منح تصاريح دخول إلى كثير من أهالي المعتقلين             ،السجون اإلسرائيلية 

 رفض المعتقلون الفلسطينيون اقتراحات سلطات السجون بقصر زيارة المعتقلين علـى             وقد .ألسباب أمنية 
االهالي من ادخال مـواد     الوالدين والزوجة واألوالد دون سن العاشرة وبتصريح زيارة ليوم واحد ومنع            

وسبق أن ذكرنا أن المعتقلين كانوا قد أعلنوا إضرابا مفتوحا عن الطعام خالل شـهر               . ٣٤اساسية للمعتقلين 
أيار الماضي احتجاجا على إستمرار احتجازهم وسوء أوضاعهم اإلعتقالية ومن ضمنها القيود المفروضة             

 هبة جماهيرية عرفت بإنتفاضة األسرى فـي        على الزيارات وقد تضامن الفلسطينيون مع األسرى ضمن       
 . مواطن١٥٠٠شهر أيار أستشهد خاللها سبعة مواطنين وجرح أكثر من 

 
 :القضاء والحياة البرلمانيــــة

 
 فلم يـتمكن القضـاة    . ضرار بعمل القضاء  على المناطق الفلسطينية إلى اإل    المفروض  أدى اإلغالق المشدد    

مـن  % ٨٠كثر من أ ما أدى إلى زيادة تأجيل القضايا إلى    ، الفلسطينية إلى المحاكم من الوصول   ن  ووالمحام
 هذا باإلضافة إلى صعوبة تنقـل المحضـرين المكلفـين بتبليـغ األوراق              .القضايا المنظورة أمام القضاء   

 إلى عدم تنفيذ األحكام الصادرة عنهـا        وأدىوالدعاوى الصادرة عن المحاكم، مما عرقل إجراءات المحاكم         
 بعـد  ، كما أدت سياسة الحصار التي فرضتها سلطات االحتالل على المدن الفلسطينية  .من األحيان في كثير   

 منعـت   فقد.  إلى شل العمل البرلماني في مناطق السلطة الفلسطينية بشكل شبه تام           ،اندالع إنتفاضة األقصى  
 أعضـاء    علـى حركـة    اً قيـود  وفرضتالعكس،  بسلطات االحتالل نواب الضفة من الوصول إلى غزة و        

المجلس التشريعي من القرى والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية وحالـت دون وصـولهم إلـى رام اهللا                  
 . للمشاركة في نشاطات المجلس المختلفة

 
 
 
 :التجـــولحظر .  ٢
 

                                                        
 .١٢/١٢/٢٠٠٠، مؤسسة الضمري بيان صحفي، ٣٣
 .  املرجع السابق٣٤



 ٣٢ 
 

 

اللجوء إلى العقوبات الجماعيـة فـي مواجهـة المـدنيين      في ٢٠٠٠سلطات االحتالل خالل عام استمرت  
 ألـف فلسـطيني   ٤٠أخضعت سلطات االحتالل أكثر من فقد  .في األراضي الفلسطينية المحتلة  الفلسطينيين  

 ويأتي هذا العقاب الجمـاعي      .مدينة الخليل لنظام حظر التجول    الجزء الخاضع للسيطرة اإلسرائيلية من      في  
المنطقـة   الوجود غير القانوني لبضع مئات من المستوطنين يعيشون في بؤر استيطانية فـي     ةلغرض حماي 

 ألـف  ١٢ وقد أدى حظر التجول المفروض على المنطقة المذكورة إلى حرمـان  . من الخليل H٢المسماة 
سيارات وصول   كما عرقل نظام حظر التجول       .٣٥ طالب وطالبة من حقهم في التعليم بعد إغالق مدارسهم          

جـراء قصـف    أصـيبوا   ذين   ال ،تقديم المساعدات الطبية للجرحى الفلسطينيين    لاإلسعاف والخدمات الطبية    
 منـذ   االحـتالل، كذلك فرضت قوات    . المناطق الخاضعة لمنع التجول بالقذائف المدفعية والرشاشات الثقيلة       

 . مواطن في قرية حوارة في محافظة نـابلس        ٤٠٠٠ ، نظام منع التجول بشكل متقطع على         ٦/١٠/٢٠٠٠
إضرار  بالمزارعين الـذين يعتمـدون       ما تسبب ب  دون قطف الزيتون في موعده ، م       هذا اإلجراء    وقد حال 

 .بشكل أساسي على موسم قطف الزيتون
 
 :تقييد حرية الحركة والتنقل من وإلى مدينة القدس المحتلة .  ٣
 

 سياسة تهدف إلى تقليص عدد المواطنين الفلسطينيين في مدينـة           بانتهاج اإلسرائيلية   االحتاللتقوم سلطات   
  السلطات اإلسـرائيلية   ستندوت .م التي تمنحهم حق اإلقامة في المدينة      سحب هوياته من خالل   القدس المحتلة،   

أو مقـيم  في منح الهوية ألي مـواطن  يشترط الذي   ،١٩٥٢لى قانون الدخول إلى إسرائيل لسنة       عفي ذلك   
الداخليـة  تقـوم وزارة   وفقاً لألنظمة الصادرة بموجب هذا القانون،       و. قامة في المدينة بشكل دائم    وجوب اإل 

العمـل أو   ألغـراض    الذين يتواجدون خـارج المدينـة        ،ني بسحب هويات المواطنين المقدسي    ائيليةاإلسر
 .الدراسة

 
ستطاعتهم الحصول علـى إقامـة   ا أعداد كبيرة من الفلسطينيين الذين أجبروا على ترك المدينة لعدم          وهناك

 المواطنـون   ال يستطيع  ،رائيلوفق قانون الدخول إلى إس    ف . أو حتى ألبنائهم   ،دائمة ألزواجهم أو زوجاتهم     
 إال إذا اعتبر ضمهم ضرورة مـن ضـرورات إعـادة    ،ن منح حق اإلقامة في المدينة إلى أقاربهم    والمقدسي

 ووفق أنظمة وزارة الداخلية، تم رفض معظم الطلبات التي قدمت من أجل لم شـمل أفـراد                  .توحيد العائلة 
 .العائلة المقدمة من األزواج والزوجات

 
 بـين العـيش     االختيـار  ،لم شمل أفرادها  في   التي ترغب    ،على العائالت الفلسطينية  تفرض  اسة  وهذه السي 

 العـيش خـارج     وبين لمخاطر دفع الغرامات أو السجن أو الطرد،         وبالتالي التعرض  ،بطريقة غير قانونية  
أت وزارة  بـد  وإضافة إلى ذلك،   .إلقامة في المدينة  هم في ا   حق  سحب مخاطروتحمل  القدس بطريقة قانونية    

 بمنع تسجيل األطفال الفلسطينيين كمقيمين في مدينة القدس إذا لم يكن والد الطفـل               ١٩٨٢عام   منذ الداخلية
 يجيـز   ١٩٧٤أن قانون دخول إسـرائيل لعـام        من  يحمل الهوية اإلسرائيلية أو هوية القدس، على الرغم         

فـي  ن من حقوقهم    ين األطفال المقدسي   تم حرمان الكثير م    ،ذلكلونتيجة  . تسجيل الطفل ضمن بطاقة والدته    
 . والدراسة في المدارس الحكومية،تلقي الرعاية الصحية والعالج ضمن نظام التأمين الوطني

 
                                                        

  .٢٦/١٠/٢٠٠٠اإلسرائيلية، بتسيلم  بيان صحفي، مؤسسة ٣٥
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 إغالق جميع المنافذ والطرق المؤدية إلى مدينة القدس، وتمنـع            اإلسرائيلية كما وتواصل سلطات اإلحتالل   
 دون الحصول على تصريح مـن السـلطات العسـكرية           فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة من دخولها      

 وتهدف سلطات االحتالل من هذه السياسة إلى تكريس فصل المدينـة عـن بـاقي األراضـي          .اإلسرائيلية
 .الفلسطينية المحتلة

 
 الحركة التجارية والنشاط االقتصادي في مدينة القـدس المحتلـة،           ركودوقد أدت اإلجراءات المذكورة إلى      

 وتزيـد . ل المواطنين الفلسطينيين من المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية إليهـا           بسبب عدم وصو  
قد بين   و .االقتصادية  حالتهم سوءالمفروضة على الفلسطينيين في القدس من       ة  ظسرائيلية الباه الضرائب اإل 

نوياً ما يقارب   أن بلدية القدس تجبي س    ،  ٢٩/٧/٢٠٠٠ اإلسرائيلية بتاريخ    كول هعير تقرير نشر في صحيفة     
 مليون دوالر كضرائب من المواطنين العرب في القدس الشرقية، بينما تخصص لهم من ميزانيتها نحو                ٣٠
 اإلسرائيلية، فإن   يروشاليموفي تقرير داخلي صادر عن بلدية القدس، نشرته صحيفة          .  مليون دوالر فقط   ٢

القـدس  في  من اليهود   % ٢٠، مقابل   من السكان العرب في القدس الشرقية يعيشون تحت خط الفقر         % ٦٣
% ٢٧من األطفال الفلسطينيين في القدس الشرقية يعيشون تحت خط الفقر، مقابـل             % ٦٨،٦الغربية، وأن   

 .من األطفال اليهود في القدس الغربية
 

 
  اإلسرائيلية بحــق الفلسطينييــن داخــل إسرائيـــل  االنتهاكات

 
ز التي تمارسها حكومات إسـرائيل المتعاقبـة ضـد المـواطنين             سياسة التميي  ٢٠٠٠عام  خالل  تواصلت  

هذا التمييز علـى    . من مجموع عدد سكانها   % ٢٠الفلسطينيين داخل دولة إسرائيل، والذين يشكلون حوالي        
قومي يتخلل جميع مناحي الحياة وجميع الدوائر التي يتم من خاللها توزيع المنافع االقتصادية              / أساس اثني   

بعض مجـاالت التمييـز وتعبيراتهـا       موجز ل وفيما يلي عرض سريع و    . والثقافية والسياسية واإلجتماعية  
 .المختلفة باألرقام والنسب

 
 : االستعمال المفرط للقوة المميتة في تفريق المظاهرات اإلحتجاجية

 
  سلسلة من األحداث التي تصدت فيها الشرطة اإلسـرائيلية للمتظـاهرين العـرب             ٢٠٠٠شهد خالل عام    

 التي وقعت في عسفيا في شهر آذار على خلفيـة نصـب             كاألحداثفي تفريقهم،   ستخدمت القوة المفرطة    وا
في شهر  يوم األرض، وفي جامعة حيفا والجامعة العبرية        في ذكرى   أنتينات للهواتف الخلوية، وفي سخنين      

 تضـامناً مـع  يل  بلدة وقرية عربية داخل إسرائ٣٠عمت أكثر من  المظاهرات التي    وفي مواجهة  .٣٦نيسان
 مـن المـواطنين   اً شـهيد  ١٣وط  سـق نتفاضة األقصى، أدى االستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة إلى           ا

 . بجراح٥٥٠العرب، وإصابة حوالي 
 

                                                        
 .٢٠٠٠- ١٩٩٩مساواة ودمج املواطنني العرب يف إسرائيل،  مجعية سيكوي، ٣٦



 ٣٤ 
 

 

وقد استخدمت الشرطة اإلسرائيلية في التصدي للمتظاهرين الوسائل ذاتها المتبعة في الضفة الغربية وقطاع              
ين بالقوة، والتسريع في إطالق الرصاص المعدني المطلي بالمطاط والـذخيرة     أي التصدي للمتظاهر  : غزة  

فعلى سبيل المثال ،     .٣٧الحية من دون بذل أي محاولة الستخدام الوسائل غير المميتة في تفريق المظاهرات            
 ، تجمع المتظـاهرون فـي قريـة عرابـة     ٢٠٠٠ أكتوبر ٢وعند حوالي الساعة الثانية من بعد ظهر يوم     

وقد تمركز في الموقع العشرات من أفـراد        . ا بمسيرة خارج القرية، نحو أراضي القرية المصادرة       وخرجو
الشرطة والجنود والقوات الخاصة، مستخدمين الرصاص المعدني المطلـي بالمطـاط والـذخيرة الحيـة،               

رد في وبحسب ما و.  عاما١٧ً، أسيل حسن عاصلة عاماً، و٢٢، عالء خالد ناصرفاستشهد متظاهران هما    
، فإن الشهيد أسيل قد تعرض للضرب على أيدي قوات األمن، وأطلقت علـى              ٣٨تقرير منظمة العفو الدولية     
 .وقد أعاقت قوات األمن وصول سيارة اإلسعاف التي حضرت إلنقاذه. عنقه النار من مسافة قريبة

 
تي وقعت في أم الفحـم    ويذكر أن المظاهرات التي لم تعترضها الشرطة قد مرت بسالم، مثل المظاهرات ال            

 . ٣٩في اليوم الثالث إلندالع األحداث، حيث لم تحضر الشرطة وانتهت المظاهرة دون وقوع إصابات 
 

 :عدم التدخل لحماية المواطنيــن
 

كما تجلت صور التمييز في عدم تدخل الشـرطة لحمايـة الفلسـطينيين  مـن اعتـداءات  المسـتوطنين                     
 قـام   فقـد .  حدث في مدينة الناصرة، في ليلة الثامن مـن تشـرين أول            ومثال ذلك ما  . والمتطرفين اليهود 

بمهاجمة مدينة الناصرة العربية واإلعتداء على ممتلكـات المـواطنين          ،  "الناصرة العليا "متطرفون يهود من    
وقام المواطنون العـرب    . وحرق محالتهم التجارية وسياراتهم، وإطالق النار على بيوتهم وأماكن عبادتهم         

ال بالشرطة اإلسرائيلية طلباً للحماية، إال أن الشرطة حضرت إلى المدينة ولم تقم بأي عمـل مـن                  باالتص
بل على العكس، تدخلت الشرطة لتفريق المواطنين العرب مستخدمة الرصاص          . شأنه وقف هذه االعتداءات   

 عامـا،   ٢٤ ،عمر محمد عكـاوي   شهيدين  الالحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع، مما أسفر عن سقوط          
 . عاما، وأصيب بعيار ناري في الصدر٢٦، وسام حمدان يزبكوأصيب بعيار ناري في الرقبة، و

 
 :إعتقاالت ومعاملة قاسيـــة

 
وفي أعقاب مظاهرات التضامن مع إنتفاضة األقصى ، نفذت الشرطة اإلسرائيلية حملة  إعتقاالت واسـعة                

ووجهـت  .  شخص، من بينهم عدد من األطفال      ٦٠٠ضد المواطنين العرب داخل إسرائيل طالت أكثر من         
تهم لمعظمهم بإلقاء الحجارة، أو اإلعتداء على رجال الشرطة أو اإلضرار بالممتلكات أو اإلخالل بالنظـام                

أكتوبر انتهت المظاهرات ، لكن عمليات اعتقال  الفلسطينيين اسـتمرت فـي الجليـل               ١٣وبحلول  .  العام
ض على العديد من الفلسطينيين في منتصف الليل وهم في منازلهم ، وقـبض        والمثلث والنقب، وقد القي القب    
وبحسب تقرير لمنظمة العفو الدولية فإن العديد من المعتقلـين الفلسـطينيين        . على آخرين عند نقاط التفتيش    

 أكتوبر، اعتقلت الشـرطة     ٢فعلى سبيل المثال، بتاريخ     . ٤٠تعرضوا للضرب وسوء المعاملة أثناء االعتقال     
عاماً، من قرية شعب في الجليل، الساعة العاشرة مساءاً، مع خمسة مـن أصـدقائه               ٢٠لشاب قادر الوائل،  ا

                                                        
 ١٥/٤١/٠٠ MDEرقم الوثيقة . ٢٠٠٠، تشرين أولاالستخدام املفرط للقوة املميتة منظمة العفو الدولية، ٣٧
 . املرجع السابق٣٨
 .ملرجع السابقا ٣٩
 ١٥/٥٨/٠٠ MDEرقم الوثيقة . ٢٠٠٠، تشرين ثاين اعتقاالت مجاعية وممارسات وحشية من جانب الشرطةمنظمة العفو الدولية، ٤٠
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وقد إعتدى عليه شرطيان بالضرب بأعقـاب      . عقب مظاهرة جرت في القرية في وقت سابق من ذلك اليوم          
داخل المركـز،   البنادق أثناء نقله إلى مركز شرطة مسجاف، كما اعتدى عليه عدد آخر من رجال الشرطة                

 .وأصيب بعدة كدمات في ساقيه جراء الضرب
 

 : منع زيارة المحامين ورفض اإلخالء بكفالــة عن األطفــال 
 

. كما منعت الشرطة اإلسرائيلية المحامين من زيارة موكليهم، في العديد من الحاالت، ألكثر مـن أسـبوع                
 في إسرائيل، يمكن منع عقد اجتمـاع        ١٩٩٦نة   من قانون اإلجراءات الجنائية العام لس      ٣٥وبموجب المادة   

وتنتهك هذه القيـود المعـايير الدوليـة       .  يوما من تاريخ االعتقال    ٢١بين المعتقلين ومحاميهم مدة قد تصل       
يجب : "  من المبادئ األساسية حول دور المحامين والذي ينص على أنه            ٧لحقوق اإلنسان، وخاصة المبدأ     

ق جميع األشخاص المعتقلين أو المحتجزين، بتهمة جنائية أو من دونهـا          على الحكومات أن تضمن أيضا ح     
، في مقابلة محام دون إبطاء وعلى أي حال في موعد ال يتجاوز ثماني وأربعين ساعة من وقت االعتقـال               

ويستخدم أسلوب عزل المعتقلين عن العالم الخارجي من قبل جهاز األمن العـام اإلسـرائيلي       . أو االحتجاز 
 .٤١ة الضغط النفسي على المعتقلين أثناء التحقيق بهدف الحصول على اعتراف منهم لممارس

 
 :تشكيل لجــان التحقيــق 

  
 أكتوبر أمرت الحكومة اإلسرائيلية بإنشاء لجنة لتقصي الحقائق بشأن المصادمات التـي وقعـت   ٢١بتاريخ  

. ات التضامن مع إنتفاضة األقصـى       داخل إسرائيل بين المواطنين الفلسطينيين وقوات األمن خالل مظاهر        
وقد قوبلت الحكومة بمزيد من االنتقادات من المنظمات غير الحكومية والمحامين في إسرائيل وكذلك مـن                
منظمات غير حكومية دولية مثل منظمة العفو الدولية ، وذلك ألنها لم تشكل لجنة تحقيق قضائية بموجـب                   

ثل هذه اللجنة بدرجة أكبر من االستقاللية ألن أعضاءها يعينون          وتتمتع م . ١٩٦٨قانون لجان التحقيق للعام     
من جانب رئيس المحكمة العليا، وتتمتع بصالحيات إلجبار الشهود على اإلدالء بشهاداتهم، وتمنح الحصانة              

ويبـدو أنـه   . من المالحقة القانونية ، فيما يتعلق باإلفادات إلى األشخاص الذين يدلون بشـهاداتهم أمامهـا         
 نوفمبر على استبدال لجنة تقصي الحقـائق        ٨ابة لضغط الرأي العام ، وافقت الحكومة اإلسرائيلية في          استج

 .١٩٦٨بلجنة تحقيق رسمية بموجب قانون 
           

 :سكـــانالتمييز في مجال قروض ومساعدات اإل
 

ـ  بشكل ملحوظ من قدرة المواطنين العرب على      "الخدمة في الجيش  " مقياس   معيار أو يحد   ن  التمتع بالكثير م
ومن األمثلة على   . حقوقهم واالستفادة من التسهيالت واإلعانات والخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية         

 وحتـى   .فقط من مبلغ القـرض    % ٦٢يستحق  فالمواطن الذي ال يخدم في الجيش         . قروض اإلسكان  ذلك
فقط مـن  % ٨ى قرض اإلسكان ال تزيد عن نهاية التسعينات كانت نسبة المواطنين العرب الذين حصلوا عل 

ن مـن   يكما تقلل المقاييس التي فرضتها وزارة اإلسكان من عدد المواطنين العرب المستفيد           . المجموع العام 
 . ةذا سكن فـي قريـة صـغير       إسكان  مساعدات اإليجار، حيث ال يستفيد المواطن العربي من مساعدة اإل         

. %٥ التي تتعدى نسبة المسـتأجرين فيهـا         ،و القرى الكبيرة   في المدن أ   السكنالمساعدة  يشترط لصرف   و

                                                        
 .ملرجع السابقا ٤١
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لمقاييس ال تنطبق علـى      وعليه فإن هذه ا    ، بناء شعبي لإليجار   فيهاال يوجد   وأغلب المدن والمناطق العربية     
 .٤٢جزء كبير من المواطنين العرب

 
 :التمييز في مجــال التوظيــــف

 
 وفـي تقريـر     . وخاصة في القطاع العام     والتوظيف، ملتمييز واضحة في مجال الع    تنتهج إسرائيل سياسة    

نسبة الموظفين العرب في الوزارات المختلفـة،       تم استعراض    ٢٠٠٠حزيران  في   جمعية سيكوي أصدرته  
 : وجاءت النتائج كما يلي

 
 الوزارة  عدد الموظفين والعمال  عدد الموظفين والعمال العرب  %النسبة 

 جودة البيئة  ٤٠٠ ١٠ %٢,٥
 الصحة  ٢٧٣٣٠ ١٧٣١ %٦,٣
 األمن الداخلي  ١٥٠ ١ %٠,٦
  البناء واإلسكان  ٣٠٠ ٣ %١

 المعارف  ٢٧٠٠ ١١٨ %٤,٨
 الزراعة والتطوير الريفي  ١٤١٠ ٦٠ %٤,٢
 العلوم والثقافة والرياضة  ١٨٥ ٨ %٤,٣
 العدل  ١٧٩٧ ٣٢ %١,٧
 العمل والرفاه االجتماعي  ٣٥٢٥ ١٧٠ %٤,٨
 الدينية الشؤون  ٦٠٠ ٤٢ %٧

 الداخلية  ١٥٠٠ ١٤ %٢,٨
 المواصالت  ٦٤٠ ٦ %٠,٩
 السياحة  ١٦٠ ٥ %٣,١
 الصناعة والتجارة ٥٢٠ ٤ %٠,٧٦
 االتصاالت ١٨٠ صفر %صفر

 
 .يعاني العمال العرب من الحرمان والتمييز بسبب انتمائهم القومي أو الـديني      ،  على صعيد القطاع الخاص   و

ي تتقاضاه النسـاء  ذعن ال% ٢٨تقاضاه النساء اليهوديات بنسبة ت ذيال األجرمعدل يزيد فعلى سبيل المثال،    
 وهناك تمثيـل    .عن أجر الرجال العرب   % ٣٣األجر الذي يتقاضاه الرجال اليهود بنسبة       يزيد   و .العربيات

 بينمـا هنالـك   ،عال للعرب في الصناعات اآلخذة بالتراجع مثل صناعة النسيج، المعادن، المطاط واألغذية    
 وشـهد   .٤٣مثيل عال لليهود في الصناعات المتنامية ذات التكنولوجيا العالية واالستثمارات المالية العاليـة            ت

، ٢٠٠٠ففي الستة أشهر األولى لعام      .  زيادة ملحوظة في نسبة الفلسطينيين العاطلين عن العمل        ٢٠٠٠عام  
راوحت نسبة البطالة فـي هـذه     وت ،سرائيلإ قرية عربية في أعلى درجات سلم البطالة في          ١٨كانت هناك   
 %.٥،٢٧و% ٥،١١القرى بين 

 
 
 
 

                                                        
 . أنظر تقرير مجعية سيكوي، مرجع سابق٤٢
  . تقرير مجعية سيكوي، مرجع سابق٤٣
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 مثل شركة الكهرباء التي ال تسمح للعـرب بالعمـل         ،كما أن هناك شركات إسرائيلية ترفض تشغيل العرب       
الخدمة وتلجأ الشركة إلى اعتماد معيار       . وال تسمح كذلك للمقاولين الذين تتعامل معهم بتوظيف عرب         ،هايف

قيـادة الباصـات،   ولصف على الكمبيوتر، للعمل في مهن ا حتى ،العمال أو رفض تشغيلهم  قبول  لالعسكرية  
 .٤٤وغيرهامخازن، العمال  وأ،بةمحاسوالطباعة، العمال وأ
 

 :التمييز في المجال التعليمـــي
 

ففـي تحقيـق    .  أساسية لمواصلة المسيرة التعليمية    احتياجاتتفتقر المدارس العربية في بعض األحيان إلى        
، تبين أن مائة وثمانين مدرسة عربية تحتوي على حائط من           ٢٠٠٠\٨\٢٤ بتاريخ   لصنارةحفي لجريدة ا  ص

العديد مـن المـدارس العربيـة قديمـة ومعرضـة      أن أبنية كما .   الذي يسبب مرض السرطان   ،اإلسبست
لشـتاء  الطالب على تحمل حـر الصـيف، وبـرد ا   يجبر ففي المدرسة اإلعدادية لقرية عرعرة،     . لالنهيار

 ولم يـتم ترميمهـا منـذ ذلـك          ،١٩٤٦ويذكر أن هذه المدرسة قد بنيت عام        . وتسرب المياه إلى صفوفهم   
 وهي معرضة لالنهيـار،  ،١٩٣٩ها قبل عام  ؤأما مدرسة عمر ابن الخطاب في قلنسوة، فقد تم بنا         . التاريخ

التقريـر  ذكر  و. درسة جديدة  لبناء م   الجهات اإلسرائيلية المختصة    يزال المجلس المحلي ينتظر تصريح     ماو
 كمـا يفتقـر   . طفل عربي في مناطق النقب محرومين من حضانات األطفـال ٥٢٨٠المشار إليه أن هناك     

 ألف مواطن يعيشون في تجمعات سكانية       ٦٨عرب النقب ألكثر من ألف صفّ دراسي، إذ يوجد ما يقارب            
 . وال توجد بها مدارس ثانوية ألطفالهم،غير معترف بها

 
 : يز ضد السلطات المحليـــةالتمي

 
تمييز متواصل في توزيع المـوارد الحكوميـة ، مقارنـةً بـالقرى        تواجه السلطات المحلية العربية سياسة      

 سلطة محلية عربية مـن أصـل        ٧٨هناك  ف.  االجتماعي واالقتصادي   وضعها والمدن اليهودية المشابهة في   
 ١٨٣ سلطة في الوسط اليهودي من أصـل         ٢٩هنالك  بالمقابل  .  تعاني من وضع إقتصادي متدٍن للغاية      ٨٢

وال يتعدى معـدل المبلـغ   .  قرية عربية سلم البطالة داخل إسرائيل     ١٨  وتتصدر .في وضع إقتصادي متدنٍ   
 .المخصص للفرد الواحد في السلطات العربية، ثلثي المبلغ المخصص للفرد الواحد في السلطات اليهودية

 
ون داخل إسرائيل من التهميش السياسي واالقتصادي ، مما ينعكس سـلبا            وبصورة عامة ، يعاني الفلسطيني    

 .على وضعهم العام داخل الدولة العبرية التي ال تعاملهم كمواطنين متساوين في الحقوق
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 . املرجع السابق٤٤
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 اتــن االنتهاكـــالل عــات االحتــة سلطــمسؤولي: خاتمة
 

  :المسؤولية الجنائيــــة
 

مثل القتل العمد بحق المدنيين ، والتعذيب أو المعاملة الالإنسـانية لألسـرى،             يلية  تعتبر االنتهاكات اإلسرائ  
، واإلستيطان ، والحجز غير المشروع، وتـدمير الممتلكـات     "دمدم  "وإستخدام الرصاص المتفجر من نوع      

 .تفاقية جنيف الرابعـة   من االنتهاكات الجسيمة ال   على نحو ال تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق واسع،          
 البروتوكـول   ت المادة الخامسة من    وقد اعتبر  . من اإلتفاقية  ١٤٧ والمادة   ١٤٦كما نصت على ذلك المادة      

أن  ، والمتعلق بحمايـة ضـحايا المنازعـات المسـلحة الدوليـة           ،جنيف اإلضافي األول الملحق بإتفاقيات   
 .اإلنتهاكات الجسيمة لالتفاقيات وللبروتوكول تعد بمثابة جرائم حرب

 
الـدول  تقـع علـى عـاتق     من البروتوكول األول، تترتب مسؤولية مباشرة وجماعية     ٨٦المادة  وبموجب  

 التحرك لمواجهة سلطات اإلحتالل اإلسـرائيلي التـي    هاواجبالتي من األعضاء في إتفاقية جنيف الرابعة ،   
اف النزاع علـى     تعمل األطراف السامية المتعاقدة وأطر     ٠٠٠"تتعمد خرق أحكام هذه اإلتفاقية ، وذلك بأن         

قمع اإلنتهاكات الجسمية واتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع كافـة اإلنتهاكـات األخـرى لالتفاقيـات ولهـذا            
 وتقع مسؤولية مطالبة الدول األطـراف       ".ءالتي تنجم عن التقصير في أداء عمل واجب األدا        " البروتوكول"

 .ؤسساتها الرسمية بتنفيذ التزاماتها على عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية وم
 
 من البروتوكول اإلضافي    ٨٨ وفق المادة    ،لمتضررة من هذه اإلنتهاكات الجسيمة      ألطراف ا يترتب على ا  و

 وتعتبـر جـرائم     . مالحقة اآلمرين بارتكاب مثل هذه الجرائم ومرتكبيها ومساءلتهم كمجرمي حرب          ،األول
بت إليه اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجـرائم  وفقا إلى ما ذه من الجرائم التي ال تسقط بالتقادم،       الحرب  

 وميثاق المحكمة الجنائية الدولية الذي تم تبنيـه فـي رومـا بتـاريخ               ،١٩٦٨المرتكبة ضد اإلنسانية لعام     
 ومالحقة اإلحتالل اإلسرائيلي على انتهاكاته الجسيمة تقتضـي  رصـد هـذه اإلنتهاكـات                .١٧/٧/١٩٩٨

تضمن األدلة القانونية والوقائع التي تثبت ارتكابها وإسـنادها للمسـؤولين           وتوثيقها ضمن ملفات رسمية ، ت     
 . عنها 

 
 :المسؤولية المدنية

 
يتمثـل األول فـي     : التزامان مدنيان اإلحتالل  سلطات  عاتق  يقع على   وفقا لقواعد القانون الدولي اإلنساني      

ة، وخاصـة العقوبـات   مشـروع االنتهاكات واألعمال غيـر ال وقف الفوري عن مواصلة تنفيذ    تالضرورة  
الجماعية من حصار للمدن والقرى الفلسطينية وإغالق للمعابر، واستخدام القوة المفرطة والحربيـة اتجـاه               

 وذلك  ، اإلحتالل  قوات رتكبهاتهو التعويض العيني والمالي عن اإلنتهاكات التي          وااللتزام الثاني  .المدنيين  
ن سلطات االحتالل ملزمة بـدفع      إفذلك،  ذا لم يكن باإلمكان     إ و .تهاكما كان عليه قبل االن    إلى  عادة الحال   إب

نتهاكات، مثل التعويض   هذه اال عن األضرار المباشرة التي لحقت بالسكان والممتلكات جراء          تعويض مالي 
عن المباني التي قصفتها قوات اإلحتالل واألراضي التي جرفتها واألشجار التي اقتلعتها ، والخسائر الهائلة               

 . لتي لحقت باالقتصاد الفلسطيني نتيجة للحصار اإلسرائيلي للمدن والقرى الفلسطينيةا
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إال أن مسؤولية سلطات اإلحتالل بدفع التعويضات المادية الناتجة عن انتهاكاتها السابقة ال يعفـي السـلطة                 
 .الوطنية الفلسطينية من واجب دفع تعويضات أولية للمتضررين الفلسطينيين

 
م، إن ما حصل منذ إندالع إنتفاضة األقصى يدل على الحاجة الملحة إلى حل سياسـي منصـف،       وفي الختا 

يتم بموجبه تغيير الظروف الموضوعية المتمثلة بوجود اإلحتالل واستمراره ، وطالما بقي اإلحـتالل فـإن        
غيـاب  فانتفاضة األقصى، وما سبقها من هبة األسرى، غير منفصـلة عـن             . اإلنتهاكات ستبقى مستمرة    

لذا فـإن زوال اإلحـتالل      ). الالجئين، الحدود، القدس، المياه واإلستيطان    (اإلتفاق حول قضايا الحل الدائم      
وإلى أن يتم ذلك، تقع على كاهل السلطة الوطنية         . ضرورة ملحة لتحسين وضع حقوق اإلنسان الفلسطيني        

 . إلسرائيلي على الشعب الفلسطيني الفلسطينية مهمات جسام في مجال محاصرة ومعالجة تبعات العدوان ا
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 السلطة التشريعية   : الفصل األول

 
 

 :ةـــمقدم
 

 ليكون أول مجلس تشريعي منتخب يمثل الفلسـطينيين         ١٩٩٦تم انتخاب المجلس التشريعي الفلسطيني عام       
سقف االتفاقيات المرحلية التـي وقعتهـا منظمـة    ضمن  وتمت االنتخابات   . من الضفة الغربية وقطاع غزة    

 .١٩٩٥لسنة  ) ١٣( رقم    قانون االنتخابات الفلسطيني   بموجب، و ةاإلسرائيلي الحكومةالتحرير الفلسطينية مع    
 فإن مدة والية المجلس التشريعي محددة، وقد انتهت بحكم القانون في الرابع من أيار عـام         ،وبناء على ذلك  

 .)موعد انتهاء المرحلة االنتقالية حسب اتفاق إعالن المباديء( ١٩٩٩
 

الية انتهاء مدة والية المجلس التشـريعي الفلسـطيني، واصـل المجلـس              إشك  مسألة أو  وبغض النظر عن  
 والرقابـة علـى أعمـال السـلطة         ، أداء مهامه على صعيد سن التشريعات      ،٢٠٠٠ خالل عام    ،التشريعي

 وكان النتفاضة األقصى، وما رافقها من حصـار إسـرائيلي وإغـالق             .١ العامة التنفيذية، وإقرار الموازنة  
ة المواطنين الفلسطينيين، بمن فيهم النواب، أثر كبيـر علـى أداء المجلـس التشـريعي                وتقييد لحرية حرك  

 .الفلسطيني خالل الربع األخير من العام
 

 ، أداء المجلس التشريعي الفلسطيني على صعيد سن التشريعات المختلفـة          ،بالتقييم والنقد ،  يتناول هذا الفصل  
يعـرض  و.  المجلس والمعوقات التي تضعف أداء صعوبات ال رصدوي. والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية    

هـذا  خيـراً، يعـرض   أو. عمل وأداء المجلسنشاطات الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن المساندة ل    
 . المجلس التشريعي الفلسطينيتطوير قدرة وفاعلية ل الهيئةالفصل توصيات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .٤٢، ص )١٩٩٩اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن، : رام اهللا (حالة حقوق املواطن الفلسطيين: التقرير السنوي اخلامس ١
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 :ـذات بناء الـ-المجلس التشريعي : أوالً
 
 :أعضاء المجلــس. ١
 

ته من عضوية المجلس التشريعي الفلسطيني، وقبول المجلس اسـتقال         بعد استقالة الدكتور حيدر عبد الشافي     
ولـم يـتم    . وثمـانين  من أصل ثمانية     ،، واصل المجلس عمله بسبعة وثمانين عضواً      ٣٠/٣/١٩٩٨ بتاريخ
 .٢رشاغانتخابات جزئية تكميلية إلشغال المقعد الإجراء 

 
 :ســ لجان المجل.٢
 

ـ    ٢٠٠٠أعاد المجلس التشريعي الفلسطيني، في مطلع شهر آذار           مفتتحـا بـذلك     ة، انتخاب لجانه البرلماني
ورغم أن هذه االنتخابات لم تختلف في نتائجها كثيرا عن انتخابـات الـدورات              . دورته التشريعية الخامسة  

رات التي حدثت، والتي تشير إلى وجـود تكـتالت بـين    االنتخابية السابقة، إال أنه يمكن رصد بعض التغيي    
فقـد أدى   . كما رافق انتخابات اللجان بعض التجاوزات للنظام الداخلي للمجلس التشريعي         . أعضاء المجلس 

، على رئاسة وعضـوية     )المعارضة(التنافس بين التيار الرئيسي في المجلس وكتلة التحالف الديموقراطي          
 اإلنسان، إلى تجاوز عدد أعضاء اللجنة العدد الـذي يحـدده النظـام الـداخلي        لجنة الرقابة العامة وحقوق   

إذ وصل عدد أعضاء لجنة الرقابة ستة وعشرين، في حين ال يجوز وفقا             . للمجلس التشريعي بستة أعضاء   
 . للنظام الداخلي أن يزيد عدد أعضاء أي لجنة من اللجان الدائمة على عشرين عضواً

 
وباستثناء ذلك،  . ب قدورة فارس رئيسا للجنة الرقابة، والنائب محمد حجازي مقررا لها          وقد تم انتخاب النائ   

 .لم يطرأ أي تغيير على هيئة رئاسة المجلس أو على رئاسة اللجان الدائمة األخرى
 
 : البنية اإلدارية المسانـدة.٣
 

ماسكة وقوية تسـهل العمليـة      ال يمكن للعمل التشريعي أن يتم على الوجه األكمل دون وجود بنية إدارية مت             
 بإقرار هيكلية إدارية عامة    ٩/٩/١٩٩٩قامت لجنة شؤون المجلس بتاريخ      وتبعا لهذا،   . التشريعية وتؤازرها 

 لم يطرأ أي تغيير يذكر على هـذه         ٢٠٠٠وخالل العام   .  التشريعي، بغية تطويرها وتقويتها    جديدة للمجلس 
  .، مما خلق فجوة بين النص والواقعكما أنه لم يتم تطبيق بعض جوانبها. الهيكلية

 
 : بنية المجلس اإلدارية على النحو التاليتتشكل، سارية حالياوبموجب الهيكلية العامة ال 
 
  :رئيس المجلس.  أ
، وله نائبـان    عضو من أعضاء المجلس التشريعي يتم انتخابه من قبل باقي األعضاء لرئاسة المجلس            هو  و

 .منتخبان أيضاً

                                                
 .٤٢-٣٦ ص ص ،)١٩٩٧ هليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن،ا: رام اهللا( التقرير السنوي الثالث راجع بنية الس يف  ٢
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 :رأمين الس.  ب
يرأس لجنة تنسيق المساعدات الخاصة      يتم انتخابه لمنصب أمين السر، و      ،وهو عضو في المجلس التشريعي    

 .ويتبع في عمله رئيس المجلس مباشرة، بالمجلس
 
  :المدير العام.  ج

. يشغل منصب مدير عام المجلس التشريعي موظف عام، برتبة مدير عام، يخضع لقانون الخدمـة المدنيـة           
 . التشريعيوحدات المساندة للمجلسعن عمل الدوائر والهو مسؤول و
 
  :الدوائر والوحدات.  د
 
 المقرر العام   ويقوم،   وحفظ سجالته   تشرف على إدارة جلسات المجلس ولجانه      :امعدائرة المقرر ال   §
 ويشرف على الشؤون اإلدارية للجان، وله مكتب يعمل تحت          ،تسجيل جلسات المجلس وإعداد سجالته    ب

 .إشرافه
 
 . وتختص بشؤون المجلس المالية وتأمين اللوازم:الدائرة المالية §
 
تختص بشؤون الموظفين والقضايا اإلداريـة المتعلقـة بهـم، وتتـولى            : وحدة شؤون الموظفين   §

 .المراسالت مع ديوان الموظفين
 
شـؤون   دمج دائـرة ال    وفقاً للهيكلية العامة الجديدة، من المفترض     : دائرة الشؤون اإلدارية والفنية    §

 .لم تندمجا من الناحية الفعلية بعدإال أنهما . اإلدارية والدائرة الفنية
 
القانونية في مختلـف شـؤون وأعمـال        واالستشارات  تختص بتقديم الخدمات    : الدائرة القانونية  §

كمـا  . ، وتقوم بإجراء الصياغة القانونية لمشاريع القوانين، بناء على طلب النواب أو اللجـان             المجلس
الحظاتها المهنية على المشاريع المحالة للمجلس، مع القيام أحيانا بإعـداد دراسـات قانونيـة               تبدي م 
 .مقارنة

 
 دمـج الـدائرة اإلعالميـة ودائـرة        نصت الهيكلية العامة علـى     :دائرة العالقات العامة واإلعالم    §

إال أن  ". عـالم دائرة العالقـات العامـة واإل     " في دائرة واحدة تحت اسم       البروتوكول والعالقات العامة  
تقـديم خـدمات   بدائرة البروتوكول والعالقات العامة  تقوم   و .لم تندمجا من الناحية الفعلية بعد     الدائرتين  

وتعمل الدائرة اإلعالميـة حاليـاً      .  الخارجية  وتعزيز عالقات المجلس   ، والعالقات العامة  ،البروتوكول
 أجهزة خاصة بالمجلس، ليتم بثهـا        بصورة مختصرة، بواسطة   وإعدادها جلسات المجلس    تصويرعلى  

ـ تعنـى ب  التـي  "المجلس"مجلة الدائرة اإلعالمية صدر تكما . من خالل محطات التلفزة المحلية    ةتغطي
 عن عمل اللجان والوحـدات      وتقارير ،نشـر قراراته وبياناته  تعمل على   أخبار ونشاطات المجلس، و   

، ومقـاالت ذات صـلة بالعمليـة        عروضة عليه  لبعض مشاريع القوانين الم    ات قانونية اإلدارية، وقراء 
  . التشريعية
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تقوم مكتبة المجلس التشريعي بتوفير مختلف الخدمات المكتبية ألعضاء ومـوظفي            :دائرة المكتبة  §

ولتأدية هذه المهمة، يتوفر في المكتبة عدد مهـم         . المجلس التشريعي، ولروادها من الباحثين والطالب     
نية، بما في ذلك موسوعات التشريعات الفلسـطينية لمختلـف المراحـل            من المراجع والمصادر القانو   

كذلك تجيـب المكتبـة     . التاريخية، وموسوعات التشريعات العربية وتشريعات عدد من الدول األجنبية        
 . على استفسارات النواب، لمساندتهم في عملهم التشريعي والرقابي

 
. مشاريع القوانين للنواب وللجان المجلـس     تقوم بإعداد دراسات عن     :  البرلمانية وحدة البحوث  §

وقد نشأت هذه الوحـدة بدايـة فـي مركـز البحـوث             . كما تجيب على االستفسارات المختلفة للنواب     
والدراسات الفلسطينية، بدعم من المعهد الجمهوري الدولي األمريكي، وانتقلـت إلـى مقـر المجلـس                

قضي أيضا بانتقال العـبء المـالي للوحـدة         التشريعي الفلسطيني بموجب اتفاق مع رئاسة المجلس، ي       
 .٢٠٠١ عام في نهاية لتصبح تابعة له بشكل كامل تدريجيا إلى المجلس،

 
وتختص بتخطيط البنيـة التحتيـة      تهدف إلى تطوير عمل المجلس التشريعي،       : وحدة التخطيط  §

 المقدمـة  تساعد لجنة تنسيق المسـاعدات فـي اسـتخدام المسـاعدات       كما   .والموارد البشرية للمجلس  
 .، حسب االحتياجات واألولوياتللمجلس

 
، كما تعمل على    تعمل على تطوير التشريعات الخاصة بالمرأة واألمومة والطفولة       : وحدة المرأة  §

والجـدير بالـذكر أن هـذه    . أال تتضمن القوانين الصادرة عن المجلس التشريعي أي تمييز ضد المرأة      
إقرار آخر هيكلية إدارية عامة لـه عـام    تشريعي، وإنما بعدالوحدة لم تتأسس في بداية عمل المجلس ال

١٩٩٩. 
 
تختص برصد االحتياجات التدريبية الخاصـة بطـواقم المجلـس وتخطيطهـا            : وحدة التدريب  §

 . واإلشراف على تنفيذها
 

 
 : ةـــتقييم الهيكلي

 
تلف مؤسسات السـلطة    التشريعي من االزدواجية في الدوائر، شأنها في ذلك شأن مخ         هيكلية المجلس   تعاني  

وتتمتـع كـل    .  لها في مدينـة رام اهللا      تفي مدينة غزة ومثيال   للمجلس  وجد دوائر   ت إذ. الوطنية الفلسطينية 
 .، وفي بعض األحيان يصل األمر إلى عدم وجود تنسـيق بينهـا            منهما بقدر كبير من االستقالل في العمل      

مة التي أقرتها لجنة شؤون المجلس، وما هو موجود         ويخلق التباين بين ما نصت عليه الهيكلية اإلدارية العا        
على أرض الواقع، خلال إداريا في عمل وحدات ودوائر المجلس، ال يسهل حله سـوى بـالتطبيق السـليم                   

 .للهيكلية، أو بتغييرها بما يتناسب وواقع البنية اإلدارية للمجلس التشريعي الفلسطيني
 



 ٦١ 
 
 

حيات بعض الـدوائر بشـكل أكبـر، تجنبـا للتـداخل            كما أن هناك حاجة إلى تحديد اختصاصات وصال       
فالدائرة القانونية، مثال، تقوم بإعداد الدراسات القانونية والمقارنـة حـول مشـاريع             . والتعارض فيما بينها  

 .القوانين، وهذا ما تقوم به وحدة البحوث البرلمانية أيضا
 

ورغم وجـود  .  مدينتي غزة ورام اهللاويتركز عمل المجلس التشريعي بشكل أساسي في مقريه الرئيسين في   
ولم تقم هـذه    . مكاتب فرعية للمجلس في مختلف المحافظات، إال أن هذه المكاتب غير مفعلة بالقدر الكافي             

المكاتب بدورها بالشكل المطلوب لتجاوز الحصار الذي فرضته قوات االحتالل اإلسرائيلي علـى المـدن               
فقد شـلت البنيـة اإلداريـة       . لى أداء أعضاء المجلس وموظفيه    الفلسطينية خالل انتفاضة األقصى، وأثر ع     

للمجلس التشريعي خالل انتفاضة األقصى، نتيجة عدم تمكن الجزء األكبر من موظفيه من الوصـول إلـى                 
 .مقر عملهم



 ٦٢ 
 
 

 :ألداء التشريعـــي للمجلــسا:  ثانياً
 

ويتضمن النظـام، ضـمن أمـور       . امهأقر المجلس التشريعي الفلسطيني نظامه الداخلي مند بداية توليه مه         
أخرى، آلية سن القوانين منذ تقديمها إلى المجلس إلى إحالتها إلى رئـيس السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية                   

ووفقاً للنظام الداخلي، يقدم مجلس الوزراء أو أحد النـواب مشـروع القـانون إلـى                . إلصدارها ونشرها 
تصة لتبدي رأيها فيه من خالل تقارير تقـدمها للمجلـس،           المجلس، ثم تتم إحالة المشروع إلى اللجان المخ       

وإذا أدت عمليـة التصـويت علـى مشـروع     . توصي فيها برفض المشروع أو بقبوله في المناقشة العامة      
القانون إلى قبوله بالمناقشة العامة، فإن المجلس يحيله مرة أخرى إلى اللجنة أو اللجان المختصـة إلعـداده    

ثم يطرح مشروع القانون على المجلس لمناقشـته  . ديم مقترحات بشأن مواد المشروع    للقراءة األولى، مع تق   
وبعد هذه  . بالتفصيل مع التصويت على الصيغ المتفق عليها لكل مادة، ثم يتم التصويت على مجمل القانون              

ـ                 . هرالمرحلة التشريعية يطرح المشروع لمناقشته في القراءة الثانية، خالل مدة يفترض أال تزيـد عـن ش
.  عليهـا  توتقتصر المناقشة في هذه المرحلة على التعديالت المقترحة من اللجـان المختصـة والتصـوي              

ولمجلس الوزراء، أو ربع أعضاء المجلس التشريعي، وقبل إحالة المشروع إلى الـرئيس، الطلـب مـن                 
وبعـد إحالـة    . رحة فقط المجلس طرح مشروع القانون للقراءة الثالثة، التي تتم فيها مناقشة التعديالت المقت           

مشروع القانون إلى الرئيس، يقضي النظام الداخلي بأن تتم مصادقة الرئيس على مشروع القـانون خـالل       
وإذا أصر المجلس علـى     . شهر من تاريخ إحالته إليه، أو أن تتم إعادته للمجلس مرفقا بمالحظات الرئيس            

 يقره بأغلبية ثلثي أعضائه ليصبح قانونـا        موقفه ورفض مقترحات الرئيس حول مشروع القانون، عليه أن        
وفي حال مرور مهلة الشهر ولم يعد الرئيس المشروع إلـى           . نافذا، وإال اعتبرت مالحظات الرئيس ملزمة     

المجلس ولم يصادق عليه، فإن المشروع يصبح قانونا مصدرا حكما باالستناد إلى النظام الداخلي للمجلـس                
 .التشريعي

 
 آليات ومراحل العملية التشريعية حسب النظام الـداخلي للمجلـس التشـريعي             رغم الوضوح النظري في   

الفلسطيني، إال أن هذه القواعد القانونية غالبا ما يتم تجاوزها من المجلس التشريعي نفسه أحيانـا، أو مـن                  
ات التي  فالمجلس التشريعي ال يحترم، في الغالب، المدد واإلجراء       . الرئيس والسلطة التنفيذية أحيانا أخرى    

 كما أن هيمنة السلطة التنفيذية على السـلطة التشـريعية، وضـعف الرقابـة               .تنظم عملية إقرار القوانين   
البرلمانية، وعدم وضوح المرجعية الدستورية، أدت إلى حجز عدد من القـوانين فـي درج الـرئيس دون                 

الرئيس ولم يتم نشـرها مـن   كما أن هناك قوانين أخرى صادق عليها   . مصادقة رغم مرور المدد القانونية    
، الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسـطينية، مثـل         الوقائع الفلسطينية قبل ديوان الفتوى والتشريع في        

 .قانون العمل



 ٦٣ 
 
 

 : على النحو التالي٢٠٠٠يمكن إجمال النشاط التشريعي للمجلس خالل عام 
 

 :مشاريع قوانين أقرها المجلس، وتمت المصادقة عليها
 
  :عيات الخيرية والهيئات األهليةمجقانون ال.  ١

إلـى رئـيس السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية      حاله  ، وأ ٩/١٢/١٩٩٧بالمناقشة العامة بتاريخ    اقره المجلس   
 مـن   ٣٢نُشر فـي العـدد      ، و ١٦/١/٢٠٠٠رئيس بتاريخ   الصادق عليه   . ١٢/٨/١٩٩٩للمصادقة بتاريخ   
 .٢٠٠٠، في شباط الوقائع الفلسطينية

 
  :ون تنظيم أعمال الوكالء التجاريينقان.  ٢

صادق عليـه  . ١٥/٧/١٩٩٩، وأحاله للمصادقة بتاريخ  ٩/١٢/١٩٩٧ بتاريخ   بالمناقشة العامة اقره المجلس   
، فـي  الوقائع الفلسطينية من ٣٢نُشر في العدد  ، و١٦/١/٢٠٠٠رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ  

 .٢٠٠٠شباط 
 
 :التحكيمقانون .  ٣

صادق عليـه   . ٢٢/٢/٢٠٠٠، وأحاله للمصادقة بتاريخ     ٦/٧/١٩٩٩تاريخ  العامة ب  مناقشةالمجلس بال اقره  
 .٢٠٠٠، في حزيران الوقائع الفلسطينية من ٣٣ نُشر في العدد، و٥/٤/٢٠٠٠رئيس بتاريخ ال
 
 :العمل الفلسطينيقانون .  ٤

صادق عليـه   . ٢/٤/٢٠٠٠ بتاريخ   ، وأحاله للمصادقة  ٢٧/٥/١٩٩٨بتاريخ  العامة   مناقشةاقره المجلس بال  
الجريدة الرسمية حتى نهاية عام     شر في   ولكن لم ين   ،٣٠/٤/٢٠٠٠رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ      

 إشـكالية وبما أن النشر مرحلة دستورية أساسية حتى يصبح القانون ملزما، فقد خلق هذا الوضـع   . ٢٠٠٠
 وجوب تطبيق قانون العمـل  الهيئةروج من هذا الوضع، ترى     وللخ. قانونية حول نفاذ أو عدم نفاذ القانون      

اره من قبل الرئيس، وعلـم      د، وذلك الجتيازه كافة المراحل القانونية، وإص      ٢٠٠٠لعام  ) ٤(الفلسطيني رقم   
كما أنه على المجلس التشريعي أن يمارس رقابتـه علـى السـلطة            . الجميع به، وهذه هي الغاية من النشر      

 وزير العدل، الذي يعتبر مسؤوال عن ديوان الفتوى والتشريع وبالتـالي عـن إصـدار                التنفيذية، بمساءلة 
 .، عن سبب عدم نشر القانون رغم مصادقة الرئيس عليهالوقائع الفلسطينية

   
  : العامةاإلحصاءاتقانون .  ٥

دق عليه  صا. ١٧/٦/٢٠٠٠، وأحاله للمصادقة بتاريخ     ١٧/٣/١٩٩٨بتاريخ  العامة   مناقشةاقره المجلس بال  
  فـي   ،الوقائع الفلسـطينية   من   ٣٤نُشر في العدد    و ،٨/٧/٢٠٠٠رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ      

 .٢٠٠٠أيلول 
 
 :مشروع قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية. ٦

 صـادق   .١/٧/٢٠٠٠وأحاله للمصادقة بتـاريخ     ،  ١/١٢/١٩٩٩بتاريخ  العامة   مناقشةاقره المجلس بال  
 .، ولم ينشر لحد اآلن١٧/٩/٢٠٠٠السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ عليه رئيس 



 ٦٤ 
 
 

 :مشروع قانون المرور . ٧
صـادق  . ١٧/٦/٢٠٠٠وأحاله للمصادقة بتاريخ    ،  ٢٣/٦/١٩٩٩بتاريخ  العامة   مناقشةاقره المجلس بال  

  .، ولم ينشر لحد اآلن١٧/٩/٢٠٠٠عليه رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 
 
 

 : ولم تتم المصادقة عليها حتى نهاية العـام٢٠٠٠ خالل العام قوانين أنهى المجلس إقرارهامشاريع 
 
 
  :٢٠٠٠مشروع قانون الموازنة العامة لسنة .  ١

 علـى المجلـس التشـريعي بتـاريخ         ٢٠٠٠عرض مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة للعام         
 عقدها فـي رام اهللا بتـاريخ        ، في جلسة خاصة   شروعالتشريعي هذا الم    المجلس  أقر ، وقد ١٧/١١/١٩٩٩
إذا مـا  وال يعـرف  .  في المجلس مع التوصيات التي قدمتها لجنة الموازنة والشؤون المالية    ،٢٦/١/٢٠٠٠
حتى  ،الوقائع الفلسطينية ولم ينشر مشروع القانون في       ى مشروع القانون أم ال،     الرئيس قد صادق عل    نكا

 .٢٠٠٠نهاية عام 
 
 : التشكيالت اإلداريةع قانونمشرو.  ٢

 ،٢/٤/٢٠٠٠بتـاريخ   وبالقراءة الثانية   ،  ٨/١٢/١٩٩٨بتاريخ  العامة   مناقشةاقره المجلس التشريعي بال   
 .٩/٤/٢٠٠٠ بتاريخ للمصادقةثم أحاله لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 

 
 : تشكيل المحاكم النظاميةمشروع قانون .٣

ثم أحاله   ،١٧/٥/٢٠٠٠ وبالقراءة الثالثة بتاريخ     ،١٥/١٢/١٩٩٩تاريخ  بالعامة   مناقشةاقره المجلس بال  
 .١٨/٥/٢٠٠٠ بتاريخ للمصادقةلرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 

 
 :مشروع قانون الرسوم القنصلية. ٤

ثـم أحالـه     ،٨/٦/٢٠٠٠بتاريخ  وبالقراءة الثانية   ،  ١/١٢/١٩٩٩بتاريخ  العامة   مناقشةاقره المجلس بال  
 .٢٤/٦/٢٠٠٠ بتاريخ لمصادقةطة الوطنية الفلسطينية للرئيس السل

 
 : مشروع قانون اإلجراءات الجزائية . ٥

ثم أحاله   ،٢٨/٦/٢٠٠٠بتاريخ  وبالقراءة الثانية   ،  ٢٧/١٠/١٩٩٩بتاريخ  العامة   مناقشةاقره المجلس بال  
 .٢٣/٧/٢٠٠٠لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ليصادق عليه بتاريخ 

 
  : البينات في المواد المدنية والتجاريةنمشروع قانو. ٦

، ١٦/٨/٢٠٠٠ بتاريخ   الثانية، وبالقراءة   ٢٨/٦/٢٠٠٠بتاريخ  العامة  مناقشة   المجلس التشريعي بال   أقره
 .١٨/٩/٢٠٠٠ثم أحاله لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ليصادق عليه بتاريخ 

 
 :مشروع قانون الطيران المدني. ٧



 ٦٥ 
 
 

 ،١٦/٨/٢٠٠٠، وبالقراءة الثانية بتـاريخ      ٣/٥/٢٠٠٠بالمناقشة العامة بتاريخ    أقره المجلس التشريعي    
 .٢٣/٩/٢٠٠٠ثم أحاله لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ليصادق عليه بتاريخ 

 
 :مشروع قانون العاصمة القدس. ٨

ثم  ،٢٨/٩/٢٠٠٠، وبالقراءة الثالثة بتاريخ     ٨/٦/٢٠٠٠أقره المجلس التشريعي بالمناقشة العامة بتاريخ       
 .٢٩/٩/٢٠٠٠أحاله لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ليصادق عليه بتاريخ 

 
  :قانون أصول المحاكمات المدنيةمشروع .  ٩

، ٢٨/٩/٢٠٠٠، وبالقراءة الثانية بتـاريخ      ٣/٢/٢٠٠٠أقره المجلس التشريعي بالمناقشة العامة بتاريخ       
 .٢٣/١٠/٢٠٠٠دق عليه بتاريخ ثم أحاله لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ليصا

 
لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في السـنوات السـابقة         قوانين كانت قد ُأحيلت     ال مشاريع   هناك عدد من  و

 مشـروع قـانون     ،مشروع القانون األساسي  هي   وهذه المشاريع .  بعد تهللمصادقة، لكنها لم تحظَ بمصادق    
ومشروع قـانون  ، ن الهيئة العامة الفلسطينية للبترول مشروع قانو  ،تملك األجانب للعقارات في فلسطين    

 .السلطة القضائية
 
 

 : فقطالقراءة األولـىأقرت بمشاريع قوانين 
 
  :ضريبة الدخلمشروع قانون .  ١

 .١٧/٨/٢٠٠٠، وبالقراءة األولى بتاريخ ٢١/١٢/١٩٩٨بتاريخالعامة مناقشة  المجلس التشريعي بالأقره
 
  :المياهمشروع قانون .  ٢

 .٢٨/٩/٢٠٠٠، وبالقراءة األولى بتاريخ ١/١٢/١٩٩٩بتاريخ العامة مناقشة  المجلس التشريعي بالأقره
 
 

 : فقطالعامةلمناقشة اأقرت بمشاريع قوانين 
 
  :الصحة العامةمشروع  . ١

 . ١٢/٣/٢٠٠٠قدمه مجلس الوزراء للمجلس التشريعي، الذي أقره بالمناقشة العامة بتاريخ 
 
  :إيجار المساكن والعقارات التجاريةون   مشروع قان.٢

 .٣/٥/٢٠٠٠ العامة بتاريخ مناقشة بال، الذي أقرهلمجلس التشريعي لمجلس الوزراءقدمه 
 
 : المجلس الفلسطيني للتمريض والقبالةمشروع قانون .  ٣

 .١/٨/٢٠٠٠ العامة بتاريخ مناقشة بال، الذي أقرهلمجلس التشريعي لمجلس الوزراءقدمه 



 ٦٦ 
 
 

 
 : ١٩٩٩لسنة ) ٢(معدل لقانون األحوال المدنية رقم روع قانون مش.  ٤

 .٢٨/٩/٢٠٠٠ العامة بتاريخ مناقشة بال، الذي أقرهلمجلس التشريعيقدمته لجنة الداخلية ل
 
 :الكسب غير المشروعمشروع قانون . ٥

ته للنائب عبـد  وقدمالكسب غير المشروع، أعدت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن مشروع قانون    
وتم إقراره بالمناقشـة  . ٢٠/٥/٢٠٠٠بتاريخ الفتاح حمايل، الذي تبناه ورفعه إلى رئاسة المجلس التشريعي      

 . ٢٨/٩/٢٠٠٠العامة بتاريخ 
 
  :الصناعةمشروع قانون . ٦

 .٢٨/٩/٢٠٠٠قدمه مجلس الوزراء للمجلس التشريعي، الذي أقره بالمناقشة العامة بتاريخ 
 
 :ن التأمينات االجتماعيةمشروع قانو. ٧

 .٢٨/٩/٢٠٠٠قدمه مجلس الوزراء للمجلس التشريعي، الذي أقره بالمناقشة العامة بتاريخ 
 
 

 :مشاريع قوانين تلقاها المجلس ولم يبدأ بمناقشتـها
 

 :ها المجلس، ولم تُعرض بعد للمناقشة العامة، وتشملاوهي مشاريع قوانين تلق
 
  :نمكافحة التدخيمشروع قانون . ١

 .١٩/٩/٢٠٠٠تقدم به النائب مروان البرغوثي للمجلس التشريعي، وتمت إحالته للجان بتاريخ 
 

 :نقابة المهندسين الفلسطينيينمشروع قانون .  ٢
 .١٩/٩/٢٠٠٠قدمه مجلس الوزراء للمجلس التشريعي، وتمت إحالته للجان بتاريخ 

 
 :مشروع قانون نقابة المعلمين الحكوميين.  ٣

 .١٩/٩/٢٠٠٠ئب عبد الفتاح حمايل للمجلس التشريعي، وتمت إحالته للجان بتاريخ قدمه النا
 
 :١٩٩٦مشروع قانون معدل لقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية لعام   .٤

 .١٩/٩/٢٠٠٠قدمه مجلس الوزراء للمجلس التشريعي، وتمت إحالته للجان بتاريخ 
 
 

 :مجلس التشريعيمن قبل الأو رفضها مشاريع قوانين تم وقفها 
 
 :مشروع قانون تنظيم وتداول مبيدات اآلفات الزراعية  .١



 ٦٧ 
 
 

. ١/١٢/١٩٩٩تم تقديم هذا المشروع للمجلس التشريعي من مجلس الوزراء، وأقر بالمناقشة العامة بتاريخ 
 .، واستجاب المجلس التشريعي لهذا الطلب١٥/٥/٢٠٠٠وتقدم مجلس الوزراء بطلب وقفه بتاريخ 

 
 : قانون منع التعذيب للموقوفين والمحتجزين والمسجونينمشروع.  ٢
، و تم رفضه من قبل المجلس ٣٠/١٢/١٩٩٩قدمت لجنة الرقابة المشروع للمجلس التشريعي بتاريخ   

 .١٧/٥/٢٠٠٠بتاريخ 



 ٦٨ 
 
 

 :تقييم األداء التشريعي للمجلــس
 

حيـد وتحـديث عـدد مـن      التشريعي الفلسطيني تحقيق بعض اإلنجازات على مستوى تو     ساستطاع المجل 
  مـا ولكن مستوى العطاء الذي حققه المجلس خالل دوراته الخمس. القوانين في الضفة الغربية وقطاع غزة    

 يتمكن من رسم مكانة مستقلة وقوية مقابـل تعـاظم قـوة ومكانـة           فالمجلس لم . يزال أقل مما هو مطلوب    
 ٢٠٠٠عـام   خـالل   وهكذا استمرت   . ائيةالسلطة التنفيذية على حسابه وعلى حساب استقالل السلطة القض        

 .التي واكبت المجلس التشريعي منذ تأسيسهذاتها المشاكل والمعوقات 
 

 سبعة مشاريع قوانين بالقراءة العامـة، ومشـروعان بـالقراءة           ٢٠٠٠أنجز المجلس التشريعي خالل عام      
 وعـدد مـن هـذه       .اءة الثالثـة   بالقر ة مشاريع قوانين  تسبعة مشاريع قوانين بالقراءة الثانية، و      وس األولى،

ومع األخـذ باالعتبـار     . المشاريع المقرة بالقراءة الثانية والثالثة لم يصادق عليها الرئيس رغم إحالتها إليه           
خصوصية المرحلة وانعكاسها على العملية التشريعية الفلسـطينية، يعتبـر عطـاء المجلـس التشـريعي                

 بعد من توحيـد      المجلس خمس دورات تشريعية لم يتمكن    بعد  ف .ضئيالفي مجال سن التشريعات     الفلسطيني  
 . القوانين بين الضفة الغربية وقطاع غزة

 
 أو  ، يغذيها عدم وضوح   ،عزى ضعف أداء المجلس التشريعي إلى العديد من العوامل الذاتية والموضوعية          وي

لتنفيذية والتشـريعية،    ا تين القواعد والضوابط الدستورية، التي تؤطر وتنظم العالقة بين السلط         ،غيابحتى  
ومن مؤشرات ضعف المجلس    . إحداهما على األخرى  ، أو هيمنة     بينهما وتمنع أي تداخل في االختصاصات    

لم يصادق عليها رئيس السـلطة  التشريعي الفلسطيني أمام السلطة التنفيذية، تزايد عدد مشاريع القوانين التي  
 ويبلـغ  ،ختلفـة جلس التشريعي بعد مرورها بالقراءات الم     الوطنية الفلسطينية، رغم إحالتها إليه من قبل الم       

 .  قوانينعددها عشرة مشاريع
 
 

المجلـس  بـل أن    ،  وحـدها  االلتزام بإجراءات العملية التشريعية على السلطة التنفيذيـة          ضعفال يقتصر   
ـ . بذاته يتعامل بانتقائية مع أحكام نظامه الداخلي الذي أقره         أيضاًالتشريعي   ـ ف د فـي كثيـر   المجلس ال يتقي
، خـالف  ٢٠٠٠وخالل عـام  . بين القراءات المختلفة لمشاريع القوانين  التي حددها   المدد القانونية   األحيان ب 

تجاوز عدد أعضـاء  فقد عملية تشكيل اللجان في الدورة الخامسة، المجلس النظام الداخلي بشكل واضح في      
 قرر أكثر من مرة منع التدخين داخل قاعـة          ورغم أن المجلس   .لجنة الرقابة العدد الذي ينص عليه القانون      

 .عدد من األعضاءقبل  إال أن هناك خرقاً لهذا القرار من ،الجلسات
 

 أو خطة محددة إلقـرار   ،ومما يؤثر سلبا على أداء المجلس، عدم وجود سياسة تشريعية واضحة ومتجانسة           
يالحـظ إهمـال بعـض القـوانين         ،ونتيجة لذلك . قوانين ذات أولوية حسب احتياجات المجتمع الفلسطيني      

الضرورية لحساب قوانين أقل أهمية، وكذلك التنقل بين مختلف المواضيع والمحاور القانونية دون إتمام أي               
 أو  ،ويقع عبء عدم وجود هذه الخطة     . منها، ما ينتج رزما قانونية مبتورة وغير قادرة على تحقيق غاياتها          

فلغاية اآلن، مـثال، نـاقش المجلـس         .ذية والتشريعية على السواء    على السلطتين التنفي   ،السياسة التشريعية 



 ٦٩ 
 
 

العدد األكبر إما لـم يصـادق       لكن   ئية،القضاالسلطة  القوانين الداعمة الستقالل    مشاريع  التشريعي عددا من    
 . عليه الرئيس أو لم ينجز بعد

 
 ،ريعي الفلسطيني يشـرك   على مستوى عملية مناقشة مشاريع القوانين، أصبح المجلس التش        لكن بالمقابل، و  

 سـواء مـن داخـل    ، القانونيينءكما أصبح للخبرا.  الجهات المعنية بموضوع مشروع القانون     ،بشكل أكبر 
حال إليها مشاريع   توأصبحت اللجان التي    . فلسطين أو من خارجها، دور أكبر في مساندة العملية التشريعية         

ومن األمثلة على ذلـك   . فيها المختصين والمعنيين   ، تدعو جلسات استماع خاصة  ، تنظم   إلبداء الرأي قوانين  
فقد عقدت اللجنة القانونية حوله عددا من جلسات االستماع فـي           .  قانون أصول المحاكمات المدنية    مشروع
  .، مما أثرى النقاش حول مشروع القانونرام اهللاغزة و

 
ف بأصول وقواعـد التشـريع،   ويالحظ أن أغلب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني ليسوا على إلمام كا         

ينعكس سـلبا  ، األمر الذي وغالبا ما ال يكون لديهم دراية كافية في مواضيع مشاريع القوانين التي يناقشونها  
يالحظ قلة عدد النواب الـذين يحضـرون        كما   . وعلى جودة وعدد القوانين المقرة     ،على العملية التشريعية  

فـي  فحتـى   . ، خصوصا إذا كانت تعالج جوانب فنية متخصصة       الجلسات التي تناقش فيها مشاريع القوانين     
 يكون إقبال النواب عليها ضعيفا، مما يـؤدي إلـى   ، عقد الندوات وورش العمل حول مشاريع القوانين   حال

 . ضعف استفادة العمل التشريعي منها



 ٧٠ 
 
 

 :ألداء الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطينيا:   ثالثاً
 
عدم تعدي السـلطة التنفيذيـة علـى السـلطات     على  من أهم الضمانات   حقيقية رقابة برلمانية وجود  عتبر  ي

 فـي مؤسسـات    والمالي اإلداري كما تعتبر من أهم آليات محاربة الفساد .األخرى، وعدم تجاوزها للقانون   
 . السلطة التنفيذية

 
ـ          عمـال السـلطة   مراقبـة أ مـن   هيملك المجلس التشريعي الفلسطيني عددا من الوسائل الرقابية التي تمكن

 المجلس صـالحية إقـرار       يملك كما. التنفيذية، مثل طرح األسئلة، االستجواب، توجيه اللوم، وحجب الثقة        
وتتيح هذه األدوات للمجلس التشريعي الحصول علـى   . ، والمصادقة على االتفاقيات    السنوية الموازنة العامة 

عامة، وتقييم أدائها ومسـاءلتها وأعضـائها عـن         المعلومات المتعلقة بتنفيذ الحكومة للقوانين والسياسات ال      
 .أعمالهم

 
في هـذا  المجلس المتتبع لألداء الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني خالل السنوات السابقة، ضعف   يالحظ  

المجال وعدم تلبيته لحاجات الحالة الفلسطينية، خصوصا مع وجود مؤشرات ودالئل عديدة تؤكـد وجـود                
 . السلطة التنفيذيةفي أداء ة كثيرةمخالفات مالية وإداري

 
 :٢٠٠٠ة ــالموازنة العامة لسن

 المجلس التشريعي قبل انقضاء الموعد       إلى ٢٠٠٠للعام    العامة مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة    قدم  
 عقـدها  ، في جلسة خاصةالتشريعي مشروع القانونوأقر المجلس . ١٧/١١/١٩٩٩القانوني، وذلك بتاريخ    

 الصادر سـنة  لكن السلطة التنفيذية لم تلتزم بقانون تنظيم الموازنة العامة   . ٢٦/١/٢٠٠٠ بتاريخ   في رام اهللا  
 علمـا أن الحسـاب      ، رغم تأكيد المجلس على ضرورة ذلـك       ،، إذ لم تقم بتقديم الحسابات الختامية      ١٩٩٨

موازنة العامة، سـواء مـن   الختامي يعتبر أهم وسيلة لرصد مدى التزام السلطة التنفيذية بما تم إقراره في ال  
 ربع السنوية التـي  رولم تقدم السلطة التنفيذية سوى تقرير واحد من التقاري    . ناحية اإليرادات أو المصاريف   

 .يجب أن تعرضها بشكل دوري على المجلس التشريعي
 

 أن   علمـا  ،٢٠٠١تقدم السلطة التنفيذية مشروع قانون الموازنة العامـة للعـام             دون أن  ٢٠٠٠انتهى عام   
ولـم يقـم المجلـس      . قانون تنظيم الموازنة يلزمها بتقديمه قبل شهرين على األقل من بداية السنة الماليـة             

 .باستخدام أية آلية مساءلة للضغط على السلطة التنفيذية لتقديمها
 

 :اتـــالمصادقة على االتفاقي
  مطالبتـه  مصادقة عليها، رغم   أية اتفاقية لل   ٢٠٠٠لم تعرض على المجلس التشريعي الفلسطيني خالل عام         

 . السلطة التنفيذية بعرض اتفاقيات القروض التي تبرمها
 
 
 
 



 ٧١ 
 
 

 :انـــاألعمال الرقابية للج
لمراقبـة أعمـال السـلطة    دوات تعتبر األعمال الرقابية للجان المجلس التشريعي الفلسطيني مـن أهـم األ   

ـ       كما أنها . مثارةالتنفيذية، وللوصول إلى المعلومات الدقيقة بشأن القضايا ال         ة تسهم في تفعيـل أدوات الرقاب
 .األخرى

 
تها ض وتوصيات عر  بشأنها تقارير  وأعدت   ، بمتابعة عدد من القضايا    ٢٠٠٠ خالل عام     المجلس قامت لجان 

قضية المعتقلـين السياسـيين، والمفاوضـات الفلسـطينية         : ومن أهم هذه القضايا   . على المجلس التشريعي  
وقام المجلس  . لسياسية، وتحسين رواتب الموظفين، وإضراب المعلمين الحكوميين      اإلسرائيلية، واألوضاع ا  

ـ م ، في بعض الحاالت   بإمكانه،بتبني توصيات اللجان، وأصدرها على شكل قرارات، علما أنه كان             ةمارس
 .٣ توصيةي أو تبن وليس فقط إصدار قرار، في مساءلة السلطة التنفيذية وحجب الثقة عنهاصالحياته

 
كانت لجنة التربية والقضايا االجتماعية قـد       و .عقد جلسات استماع   في   ٢٠٠٠خالل عام   رت اللجان   واستم

 جلسـات   تعقدو اللجان األخرى    ثم تبعتها عقدت جلسات استماع بخصوص موضوع األدوية في فلسطين،         
 حول  ٢٠٠٠آب   في    جلسة استماع   وحقوق اإلنسان  عقدت لجنة الرقابة  قد  و. استماع حول مواضيع مختلفة   
 . موضوع حرية الرأي والتعبير

 
 :ةـــاألسئل

، والمتعلقـة   متميزا من حيث نوع أو عدد األسئلة الموجهة من أعضاء المجلس للوزراء            ٢٠٠٠لم يكن عام    
 . من قبل الوزراء المقدمة لهةاقتنع المجلس باألجوبفي أغلب الحاالت و. أعمال وزاراتهمب
 

 :قـــولجان التحقيتوجيه اللوم واالستجواب وحجب الثقة 
الـوزراء أو   بتوجيه لوم للحكومة، أو بإجراء استجواب ألحـد  ٢٠٠٠لم يقم المجلس التشريعي خالل العام   

رغم أن ممارسات السلطة التنفيذيـة لـم        وذلك  . المسؤولين، أو بتشكيل لجان تحقيق، أو بطرح حجب الثقة        
التي شجبها المجلس التشـريعي سـابقا،       ذاتها   المخالفات   انتهاجتتغير نحو األحسن، ورغم استمرارها في       

 ، وغير كاستمرار االعتقال السياسي، ومخالفة القوانين التي أقرها المجلس، ووجود تجاوزات مالية وإدارية           
 . من المخالفاتذلك
 

 :راراتــالتوصيات والق
هـة للسـلطة     من التوصيات والقرارات الموج    اً عدد ٢٠٠٠ خالل عام    أصدر المجلس التشريعي الفلسطيني   

.  المقدمة خالل الجلسـات     في تقاريرها   المجلس التي قدمتها لجان  ذاتها  التنفيذية، وهي في أغلبها التوصيات      
 لتوصيات وقرارات سابقة، كتلك المتعلقة بخصـم نسـبة          اًعدد من تلك التوصيات والقرارات تكرار     جاء  و
ـ      السلطلكن  . دون سند قانوني  الحكوميين  اتب الموظفين   ومن ر %) ٥( ذه ة التنفيذية استمرت في تجاهلها له

 . التوصيات والقرارات

                                                
، قرارا يقضي بالطلب من السلطة التنفيذية تطبيق قراره السابق ٢٩/٣/٢٠٠٠ جلسة ، يف الفترة األوىل- يف الدورة اخلامسة التشريعي الس أصدر  ٣

 . من رواتب املوظفني متضرري اإلغالق بعد زوال السبب%) ٥(القاضي بإلغاء نسبة احلسم 



 ٧٢ 
 
 

 :تقييم األداء الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني
فـي األعـوام    ما كان عليه    ب ، مقارنة ٢٠٠٠تراجع األداء الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني خالل عام         

وواصلت الحكومة مخالفتها   . ة لم يكن مرضيا    علما أن األداء الرقابي للمجلس خالل السنوات السابق        السابقة،
للعديد من القوانين السارية والقرارات التي اتخذها المجلس، وللسياسات العامة التي منحـت الثقـة علـى                 

 . أساسها، دون أن يمارس المجلس تجاهها رقابة جادة وفعالة
 
م وضوح القواعد الدسـتورية      عد  أعمال السلطة التنفيذية،    على ضعف رقابة المجلس التشريعي    من أسباب و

 التشـريعي،   المجلسفاعلة داخل كتل برلمانية غياب كذلك ساهم .المؤطرة أو المنظمة للعالقة بين السلطات 
 ، استخدام األدوات الرقابيـة الفاعلـة   أعضاء المجلسلتحاشيكما كان . في إضعاف الدور الرقابي للمجلس  
 إضـعاف أداء     فـي  ، دور ئلة وتوجيه اللوم والتوصـيات     بطرح األس  مكاالستجواب وطرح الثقة، واكتفائه   

 . الرقابي على المستوىالمجلس
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  التي تعتري أداء المجلـستاإلشكاليا  :رابعاً
 

. ٤ ثقة المواطنين ورضاهم عن أداء المجلس التشـريعي الفلسـطيني          انخفاضتؤكد استطالعات الرأي على     
 من تجاوز نقـاط الضـعف التـي    ،الخامسة على التوالي، وللدورة    لم يتمكن  المجلس التشريعي الفلسطيني  ف

وأدى هذا الوضع إلى تعالي أصـوات مـن   .  الذاتية والموضوعية التي تواجههتالزمته، وتخطي اإلشكاليا  
داخل المجلس التشريعي ومن خارجه، مطالبة بإجراء انتخابات تشريعية جديدة، لتصحيح الوضع القـانوني              

 . في مواجهة السلطة التنفيذية وتقويته دورهتفعيلوللمجلس، 
 

ومما يزيد المشاكل الذاتية التي يواجهها المجلس التشريعي الفلسطيني ضعف الخبرة البرلمانية الفلسطينية، 
 ويعاني المجلس التشريعي.  أعراف وتقاليد برلمانية تعزز العمل الرقابي والتشريعي للمجلسوغياب

 وجود كتل من عدم ، المؤثرة الفلسطينية السياسيةاألطياف والقوى عدد من الفلسطيني، الذي قاطع انتخاباته
السلطة على  إلى هيمنته إضافة ، السلطة التشريعيةى واحد علتوجه سياسي، وهيمنة  فاعلةبرلمانية
 .التنفيذية

 
 .إضافة إلى العوامل الذاتية، يواجه المجلس التشريعي عددا من اإلشكاليات الموضوعية التي تعيـق عملـه               

 ويعززها غيـاب قواعـد      ، بالسلطة التنفيذية  ة المجلس  بطبيعة عالق  بالدرجة األولى   هذه اإلشكاليات  ترتبطو
 .دستورية واضحة ومحددة تؤطر وتنظم العالقات بين السلطات الثالث، وتعزز عمل كل منها

 
 
 
 

 :تالية التي تعتري عمل المجلس التشريعي الفلسطيني بالنقاط الاإلشكالياتويمكن إجمال أهم 
 
 :حداثة الخبرة البرلمانيـة.  ١

 مما يعني عدم وجود تقاليد أو أعراف ترتكز عليهـا        ،لم يراكم الفلسطينيون تاريخيا أي خبرة برلمانية تذكر       
 وعلى بنيتـه    ، على أعضاء المجلس التشريعي     الخبرة  حداثة تنطبقو. التجربة البرلمانية الفلسطينية الحديثة   

 المجلس التشريعي يهتم بتطوير بنيته اإلدارية المسـاندة، وذلـك           بدألفترة األخيرة   وفي ا . وطواقمه اإلدارية 
 .عن طريق تحديث وتحسين هيكليته اإلدارية، وتدريب الموظفين وتطوير مهاراتهم

 
 :الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزةستمرار ا.  ٢

ية الناجمة عن الفصل الـذي تفرضـه        تعاني مختلف األجهزة والمؤسسات الفلسطينية من إشكالية االزدواج       
  مقران، أحـدهما   يوجد للمجلس التشريعي الفلسطيني   ف.  اإلسرائيلية بين الضفة الغربية وقطاع غزة      سلطاتال

ازدواجية البنية اإلدارية وضعف التنسيق فيمـا         إلى هذا الوضع يؤدي  و. غزة مدينةواآلخر في   في رام اهللا    
 .  التشريعية التي تقدم للنوابما ينعكس سلبا على المساندةم ،بينها

                                                
 .بلس نا،ركز البحوث والدراسات الفلسطينيةم من بينها استطالعات الرأي الدورية اليت جيريها  ٤
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  :انتهاء مدة والية المجلس التشريعي.  ٣

ومن المعروف أن مواد قانون االنتخابـات     . ال يجوز إغفال مسألة انتهاء مدة والية المجلس التشريعي        
 ونصوص االتفاقيات الفلسطينية اإلسرائيلية، حددت تاريخ انتهاء والية المجلـس بتـاريخ             ،الفلسطيني

وكان المجلس التشريعي الفلسطيني قد أكـد فـي جلسـة           ). موعد نهاية الفترة االنتقالية    (٤/٥/١٩٩٩
 ومنـذ   .٥ ١٩٩٩، أن المرحلة االنتقالية تنتهي في الرابع من أيار          ٢٦/٤/١٩٩٩خاصة عقدها بتاريخ    

جلـس   المأعضاء عدد من  ذلك، بما فيقوى المجتمع المدني الوطنية وقوى والعديد من ال   ،ذلك التاريخ 
والسياسية  مع دعوة كافة القوى الوطنية       ،التشريعي، تطالب بضرورة إجراء انتخابات تشريعية جديدة      

 .للمشاركة فيها
 

 المجلـس   يضعفأن  استمرار المجلس التشريعي في هذا الوضع غير الواضح دستوريا،          من شأن   إن  
أعمـال المجلـس بعـد    التساؤالت حول مدى دستورية وقانونية   في ظل تزايد    ، خصوصا   بشكل أكبر 

كما أن إجراء انتخابات دورية منتظمة يشكل دافعا مهما لتفاني النائب فـي أداء عملـه            . ١٩٩٩/ ٤/٥
 . النيابي، لرغبته في أن يعيد الناخبون انتخابه مرة أخرى

       
 :تجاوز السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية.  ٤
التـداخل العضـوي بـين       التشريعي، في ظل استمرار       السلطة التنفيذية في تهميش دور المجلس      تستمرا

 وعشرين نائباً من أصل ثالثين وزيراً، إضافةً لوجود نـواب     ثالثةالمجلس التشريعي والحكومة، التي تضم      
، واستمرار ممارسة رئيس المجلس     يعملون في مواقع تنفيذية للحكومة بشكل مخالف للنظام الداخلي للمجلس         

باستثناء موضوع الموازنة الذي ينظمه قانون تنظيم الموازنة العامة والشـؤون            و .التشريعي لدور تفاوضي  
، تبقى عالقة السلطة التنفيذية بالمجلس التشريعي غير مـؤطرة دسـتوريا أو قانونيـا،               ١٩٩٨المالية لعام   

 حـول إلزاميتـه   خالفقبل المجلس فقط، وهناك  خصوصا وأن النظام الداخلي للمجلس التشريعي مقر من     
 . ٦لطة التنفيذيةللس
 

 التنفيذية والتشريعية علـى األداء التشـريعي        تين بين السلط   وغير المتوازنة  انعكست العالقة غير المنتظمة   
 إذ يتزايد في كل دورة عدد مشاريع القوانين التي يقرهـا المجلـس التشـريعي وال    .والرقابي لهذه األخيرة 

 الرقابية التي يمارسها المجلـس التشـريعي علـى          ، كما يتقلص حجم ونوع األعمال     سيصادق عليها الرئي  
  . مع تنامي اإلحساس بعدم فعاليتها أو جدواها،السلطة التنفيذية

 
 :ضعف مواقف المجلس التشريعي في مواجهة السلطة التنفيذية.  ٥

                                                
 .٤٢، مرجع سابق، ص حالة حقوق املواطن الفلسطيين: التقرير السنوي اخلامس ٥

 ة، أوتقدمي احلسابات اخلتاميبالنسبة لو أورغم ذلك ال تلتزم السلطة التنفيذية بقانون تنظيم املوازنة العامة، سواء بالنسبة ملواعيد تقدمي مشاريع املوازنة،  ٦
 . بعد إقراره والتصديق عليهاملوازنةنشر قانون بالنسبة ل



 ٧٥ 
 
 

من خالل رصد مواقف المجلس التشريعي تجاه السلطة التنفيذية، يمكن القول أن المجلس يتحاشـى اتخـاذ                 
. ٧ حتى وإن كانت هذه القرارات  ضمن صالحياته وسلطته         ،ارات حاسمة إزاء تجاوزات السلطة التنفيذية     قر

السـلطة  ، والقرارات التي يمنع بموجبهـا       ٨فرغم تجاهل السلطة التنفيذية لقراراته المتعلقة بالجانب الرقابي       
 .حجب الثقةاالستجواب أو  من التعدي على صالحياته التشريعية، لم يستعمل المجلس آلية التنفيذية

 
 

                                                
ومل ، مل تقم بنشره يف اجلريدة الرمسية  أن وزارة العدلإالّ ،٢٠٠٠ قانون العمل الفلسطيين لسنة  علىوطنية الفلسطينيةرغم مصادقة رئيس السلطة ال ٧

 .وعيقم الس التشريعي مبمارسة أية آلية رقابة خبصوص هذا املوض
 .قرارات الس املتعاقبة املتعلقة مبلف االعتقال السياسي مثل  ٨
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 :المجلس التشريعي الفلسطيني خالل انتفاضة األقصى: خامسا
 

شأن عمل كافـة قطاعـات ومؤسسـات المجتمـع          في ذلك   تأثر عمل المجلس التشريعي الفلسطيني، شأنه       
 اإلسرائيلي المفروض على مدن وقرى ومخيمـات الضـفة   قد أثر اإلغالق  ف.  بانتفاضة األقصى  ،الفلسطيني

 وذلـك . ، بما في ذلك المجلـس التشـريعي   على انتظام عمل أغلب المؤسسات العامة  الغربية وقطاع غزة،  
 أصبح التنسيق بين مـديريات المؤسسـات    كما . عملهم أماكنالوصول إلى   على  بسبب عدم قدرة الموظفين     

 . غزةالعامة صعبا، خصوصا بين الدوائر الموجودة في الضفة الغربية وتلك الموجودة في قطاع
 

 الوزارات والمؤسسات الرسمية،    اإلسرائيلية في أداء  وإضافة إلى اإلرباك الذي أحدثته اإلجراءات التعسفية        
فالطـاقم اإلداري   . جـراءات يالحظ أن أداء المجلس التشريعي الفلسطيني تأثر بشكل كبير ومباشر بهذه اإل           

ـ   المـوظفين  وجزء كبير مـن    .عتياديمقر ودوائر المجلس بالشكل اال    في  تواجد  ي الللمجلس التشريعي    م ل
 التنقل بـين     أعضاء المجلس أنفسهم   كما لم يعد بإمكان   . يتمكن من االلتحاق بمقر عمله لألسباب سالفة الذكر       

لم يتمكن   كذلك. الضفة الغربية وقطاع غزة لحضور الجلسات واالجتماعات التي تعقد في أي من المنطقتين            
 من الوصول إلى مقر المجلس التشريعي فـي رام اهللا قـادمين مـن       أعضاء المجلس في كثير من الحاالت     

كن أعضاء المجلس التشريعي من قطاع غـزة مـن   ملم يتكما  .  في الضفة الغربية   المدن والقرى الفلسطينية  
وذلك بسبب األغالق الداخلي    ،  الوصول إلى مقر المجلس في مدينة غزة قادمين من محافظات غزة األخرى           

 . حين واآلخر داخل الضفة الغربية أو قطاع غزةالذي يفرض بين ال
 

 والمسـتوطنون   االحتالل التي يكيلها جنود      واالعتداءات ولم يسلم عدد من النواب من التحرشات واإلهانات       
زة جميع أعضاء المجلس التشـريعي الفلسـطيني        ياالرغم من ح  بهذا   .للمواطنين الفلسطينيين اإلسرائيليون  

 –وكان النواب قد حصلوا على هذه البطاقات بناء على اتفاق فلسـطيني  . الثانيةمن الدرجة " VIP"بطاقات  
 ،١٩٤٨ وأراضـي  ،إسرائيلي، وهي تخولهم حرية التنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ودخول القـدس       

 دون تصريح خـاص بـذلك، ودون الخضـوع          ،والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكم العسكري اإلسرائيلي     
 .يش الروتينية عند الحواجزإلجراءات التفت

 
 إلـى شـل العمـل        على حد سواء،    المجلس وطواقمه اإلدارية    أعضاء  الذي يعاني منه   ،وأدى هذا الوضع  

 في ظرف طاريء يتطلـب   وذلك.أداء المجلس التشريعي الفلسطيني إلى أدنى مستوياته     وتراجع  البرلماني،  
ونتيجـة لهـذا   . ج من األزمة بأقل خسائر ممكنة  تكثيف العطاء لمواجهة األحداث بالشكل الصحيح، وللخرو      

 بتـاريخ  ، عقد المجلس التشريعي جلسات منفصلة في كل مـن الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة              ،الوضع
 النواب خالل هـاتين      وتطرق .، ناقش فيهما األوضاع التي تعيشها المنطقة      ٦/١١/٢٠٠٠ و ٢٦/١٠/٢٠٠٠

 سواء من ناحيـة     ،ل اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني     إلى التصعيد الذي تمارسه سلطات االحتال      الجلستين
 لقصـف   ، كالدبابات والمروحيات والزوارق الحربية    ، أو من ناحية استخدام األسلحة الثقيلة      ،تشديد الحصار 

وفي نهاية الجلستين، طالب المجلس التشريعي المجتمع الدولي بتـوفير الحمايـة            . المدنيين والمواقع المدنية  
لفلسطيني، وتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في الجرائم التي ترتكبها سـلطات االحـتالل           الدولية للشعب ا  

 . الفلسطينيينحق المدنيينب
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 جلسة في مقريه بالضفة الغربيـة وقطـاع         ٢١/١٢/٢٠٠٠بتاريخ  كذلك عقد المجلس التشريعي الفلسطيني      
حاله المجلـس التشـريعي للجنتـين    وقدم مجلس الوزراء في هذه الجلسة مشروع قانون الزراعة، وأ . غزة

كما ناقش المجلس تقريرا للجنة السياسية حول األوضاع والظروف التـي تعيشـها             . القانونية واالقتصادية 
وعلى ضوء هذا التقرير اتخذ المجلس قرارات تؤكد على ضرورة التشـبث بـالحقوق   . المناطق الفلسطينية 
 .  الوطنية الفلسطينية

 
 أن المجلـس  إال،  خـالل انتفاضـة األقصـى   قل بين المدن والبلدات الفلسطينية     التن رغم صعوبة وخطورة  

فحدود مسؤولية المجلـس    .  الجارية  بلعب دور أكثر فاعلية في األحداث      التمثيلية،التشريعي مطالب، بصفته    
ـ           وإنما   ال تقف عند االستنكار والمطالبات،     ذه من واجبه وباستطاعته تحقيق الحد األدنى المطلوب منه في ه

 صادر عنهـا    في بيان ،  الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن     طالبت   فعلى سبيل المثال،  . الظروف
 بلعب دور تشريعي في تشكيل هيئـة وطنيـة تتمتـع            المجلس التشريعي الفلسطيني   ،٨/١١/٢٠٠٠بتاريخ  

ـ    لهم  م المساعدة المادية    يبالشفافية، تكون عنوانا للمتضررين لتقد     حة ومنصـفة يقرهـا     وفق معـايير واض
 .  المجلس، ولكن المجلس لم يحرك ساكنا بشأن هذا الموضوع الحيوي والحساس



 ٧٨ 
 
 

 نشاطات الهيئة المساندة لعمل المجلس التشريعـــي  :سادساًً
 

 بعدد مـن  ٢٠٠٠خالل عامالهيئـة  ترسيخاً لمبدأ الفصل بين السلطات، قامت و ،إيمانا بأهمية العمل النيابي  
 :ويمكن إجمال هذه النشاطات بما يلي. دة للمجلس التشريعيالنشاطات المسان

 
 :مراجعة وتطوير القوانيـن.  ١

تختص الهيئة، بموجب قرار تشكيلها الرئاسي، بمراجعة القوانين الفلسطينية والعمل على تطويرهـا، بمـا               
ات عـداد مـذكر   إ ب الهيئـة ولتحقيق ذلك، قامـت     . حقوق اإلنسان الدولية  ومتطلبات  يكفل موافقتها لمعايير    

 كمـا عقـدت   . تتقاطع مع قضايا تمس حقوق المواطنين     ن  يانوع ق يرا أو مش  ينانو قانونية حول ق   ودراسات
ولم يقتصر عمل الهيئـة علـى مراجعـة    . ة هذه القوانين أو المشاريع   خبراء لمناقش ات   عمل ولقاء  اتورش

 . غير المشروعمشاريع القوانين، بل تعداه إلى صياغة عدد منها، كمشروع قانون الكسب
 :، هي٢٠٠٠ عامخالل  ونناع قو ومشرانوناق تسعة عشر  الهيئةعالجتوقد 

مشروع قانون العمل،  مشروع قانون تشكيل المحاكم النظامية، مشروع قانون التأمينات االجتماعية،
مة، شروع قانون نقابة المعلمين الحكوميين، مشروع قانون الكسب غير المشروع، قانون الموازنة العام

مشروع قانون مكافحة التدخين، مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية، الالئحة التنفيذية لقانون 
الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية، مشروع الدستور المؤقت، قانون هيئة الرقابة العامة، مشروع قانون 

وقين، مشروع قانون القدس عاصمة دولة فلسطين، مشروع قانون تحريم التعذيب، قانون حقوق المع
ضريبة الدخل، مشروع قانون األحداث، مشروع قانون العقوبات، حقوق األطفال في التشريع الفلسطيني، 

 .القوانين المنظمة للجريدة الرسمية
 
المجلـس   رئـيس     لكل من رئيس السلطة الوطنيـة الفلسـطينية و         السنوي الخامس تقديم التقرير   .    ٢

 :التشريعـي
حقوق المواطن فـي  ئة الفلسطينة المستلقة لحقوق المواطن السنوي الخامس مختلف جوانب         عالج تقرير الهي  

التوصـيات  قـدم    و ، السلطات الـثالث   توتطرق إلشكاليا . ١٩٩٩الضفة الغربية وقطاع غزة خالل عام       
لسابقة، وقد قامت الهيئة بتقديم تقريرها السنوي الخامس، كما هو الحال في باقي التقارير ا             . إزاءهاالالزمة  

 .لكل من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيس المجلس التشريعي
 
 :متابعة ظواهر وقضايا عامة مع لجان المجلـس .٣

مع لجـان المجلـس،     تلجأ أحيانا إلى التعاون      ،شكاوى المواطنين وقضاياهم العامة   من خالل متابعة الهيئة ل    
وقد قامـت الهيئـة   . في السلطة التنفيذيةة بالشكوى المعنيجهات  تلقى عدم تعاون من قبل ال    خصوصاً عندما 

فعلـى سـبيل المثـال،      . بالتوجه إلى لجان المجلس بعدد من الكتب حول بعض القضايا          ٢٠٠٠عام  خالل  
، حـول  ٧/٦/٢٠٠٠وجهت الهيئة للجنة الداخلية واألمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي كتابا بتاريخ         

كـذلك  . ي تواجه مجلس محلي الرام، وكان موقف اللجنة متعاونا مع الهيئةعدد من المشاكل والصعوبات الت  
 كتابا إلى لجنة الرقابة العامة وحقـوق اإلنسـان حـول قيـام ديـوان        ١٢/٦/٢٠٠٠وجهت الهيئة بتاريخ    

كما أوصت الهيئة في البيانات التـي       . بفصل أو عدم تثبيت بعض الموظفين بسبب إعاقاتهم       العام  الموظفين  
 المجلس التشريعي، بضرورة إقرار قانون يحدد آليات ومعـايير           إلى منذ اندالع انتفاضة األقصى   أصدرتها  



 ٧٩ 
 
 

 هيئة وطنية مسؤولة عـن تلقـي        إنشاءالتعويض عن األضرار الناجمة عن األعمال العدائية اإلسرائيلية، و        
 .  الدعم وتوزيع التعويضات تكون عنوانا للمتضررين

 
 : الهيئة القانونيـةتزويد المجلس التشريعي بتقارير .٤

، تتناول موضوعـات وقضايــا     الهيئة أعدتهاتم تزويد أعضاء المجلس ومكتبته وبعض دوائره بتقارير         
. وهذه التوصيات موجهة في جانب منها إلى المجلـس التشـريعي          . عامة من النواحي التشريعية والتطبيقية    

 تقـارير ضـمن     ٣التقارير القانونية، و   ثمانية تقارير ضمن سلسلة      ٢٠٠٠عام  خالل   الهيئةوقد أصدرت   
عالجت الجوانب المالية والقانونية للموازنة الفلسطينية ومشروع الدستور المؤقـت          (سلسلة تطوير القوانين    

 . خاصةر تقاري٤، و )وعمالة األطفال
 
 
 :نشاطات أخـرى. ٥

، فـي آذار  "طية في فلسطينأسبوع الديموقرا"مع المجلس التشريعي الفلسطيني، بعقد   بالتنسيقالهيئةقامت 
، من مقاالت   ة النشاطات التي عقدتها في إطار مشروع التوعية الجماهيري        الهيئةوضمنت  . ٢٠٠٠من عام   

 .أو ورش العمل أو دورات تدريبية أو عروض مسرحية، نشاطات المجلس وإنجازاته وإشكالياته
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 توصيــاتاستنتاجات و:  اًابعس
 

عمل واالنعقاد، دون تحديد موعد انتخابات تشريعية جديدة، رغم انتهـاء مـدة             استمر المجلس التشريعي بال   
 اإلسـرائيلية التـي     -واليته القانونية المقررة في قانون االنتخابات الفلسطيني، وفي االتفاقيات الفلسطينية           

ـ              . نصت على تأسيسه   ول يطرح استمرار المجلس في أداء عمله بعد انتهاء فترة واليته تساؤالت جديـة ح
 بضرورة  الهيئةولتجاوز هذا المأزق توصي     . مدى إلزامية ودستورية القوانين التي يقرها خالل هذه الفترة        

إقرار مشروع القانون األساسي، وتحديد موعد إلنتخابات تشريعية جديدة، مع إعادة النظـر فـي النظـام                 
ي آليات عمـل المجلـس التـي        كما تؤكد الهيئة على ضرورة إعادة النظر أيضا ف        . االنتخابي المعمول به  

أثبتت، على مدار خمس دورات، عدم نجاعتها وقدرتها على خلق عمل نيابي فعال وقوي سواء في مجـال                  
 .التشريع أو في مجال الرقابة

 
 إجراءات تعزز سيادة القـانون والفصـل بـين          اتخاذوإلى أن يتم تحقيق ذلك، تؤكد الهيئة على ضرورة            

 : الهيئة بما يليولتحقيق ذلك توصي. السلطات
 
وأن يبدأ المجلس بمأسسة وترسـيخ أعـراف        . احترام المجلس التشريعي الفلسطيني لنظامه الداخلي      .١

 .برلمانية فلسطينية، تؤكد استقالل السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية
 
ـ               .٢ مية معالجة ظاهرة عدم تفرغ عدد من النواب للعمل البرلماني، وانشغالهم بالعمل في مؤسسات رس

 ".تضارب المصالح"أو أهلية، أو القيام بدور تفاوضي، مما يؤدي إلى إهمال العمل البرلماني أو إلى 
 
إعطاء األولوية إلصدار مشروع القانون األساسي ومشروع قانون السـلطة القضـائية ألهميتهمـا               .٣

 . سيادة القانونترسيخ مبدأالكبيرة في 
 
ون مع السلطة التنفيذيـة، وذلـك حسـب أولويـات           وضع خطة تشريعية متجانسة وواضحة، بالتعا      .٤

 .وحاجات المجتمع الفلسطيني
 
تطوير البنية اإلدارية للمجلس التشريعي، مع حل إشكالية ازدواجية الـدوائر فـي الضـفة الغربيـة       .٥

وكذلك تعزيز روح التعاون والتنسيق بين دوائـر المجلـس،          . وقطاع غزة، وتضخم عدد الموظفين    
 .لتي يتشابه أو يتقاطع عملهاخصوصا بين الدوائر ا

 
تعينهم فـي  التي تطوير آلية تتيح للنواب االطالع بشكل دائم على األصول التشريعية العامة المناسبة           .٦

المناسبة لمعالجة القضايا التي يتابعها المجلـس      القرارات   وفي تبنّي    ،مناقشة وإقرار مشاريع القوانين   
 ،لمجلـس فـي ا وجد حاجة لتفعيـل الـدائرة القانونيـة     ت ،وفي هذا المجال  . في نطاق دوره الرقابي   

 .واالستعانة بخبرات محلية، وخارجية عند الضرورة
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إلزام السلطة التنفيذية باحترام إجراءات المصادقة على القوانين ونشرها، بمـا فـي ذلـك قـوانين                  .٧
 . الموازنة

 
لك تقـديم الحسـابات الختاميـة     إلزام السلطة التنفيذية بتقديم الموازنة في المواعيد القانونيـة، وكـذ           .٨

 .والتقارير الدورية عن تنفيذ قانون الموازنة العامة
 
تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني لدوره الرقابي، واستعمال آليات المسـاءلة البرلمانيـة حسـب                .٩

وعدم التركيز على جمع المعلومات وتوجيه األسئلة والتوصيات واللوم، دون استعمال آليـة   . تدرجها
ستجواب وحجب الثقة، خصوصا لكشف حاالت الفساد والحد منها، وللخروج مـن دوامـة عـدم             اال

 .احترام السلطة التنفيذية لقرارات المجلس التشريعي
 

. سن قوانين تساهم في دعم عملية الرقابة على المال العام، وتعزز حقوق وحريات المواطنين العامة               .١٠
، خاصة هيئـة الرقابـة العامـة       الهيئات الرقابية،    والنص في هذه التشريعات على ضرورة أن تقدم       

 . على المال العام بصورة فعالةتقاريرها للمجلس التشريعي، ليتمكن من ممارسة دوره الرقابي
 

االستمرار في عقد جلسات االستماع مع تطوير آلياتها، لما لها من أهمية في تعزيز العمل الرقـابي                  .١١
 .والتشريعي للمجلس

 
وعلى المجلس التشـريعي أن     .  الجهاز القضائي ليتمكن من أداء مهامه كسلطة مستقلة        االهتمام بتقوية  .١٢

يقوم بدوره في هذا المجال، من خالل إقرار قوانين تعزز استقالل السـلطة  القضـائية، وممارسـة       
 .الرقابة على السلطة التنفيذية في حال مساسها باستقالل القضاء

 
إصدار و،  )أو أية أحداث طارئة أخرى    (داث انتفاضة األقصى    قيام المجلس التشريعي بدوره خالل أح      .١٣

التشريعات الالزمة لمواجهة النتائج المترتبة عن هذه األحداث، مثل االقتطاع من رواتب المـوظفين،    
وتعويض المتضررين، ووضع آلية عمل طارئة لمواجهة الفصل والحصار الذي تمارسـه سـلطات        

 . السواءاالحتالل ضد المواطنين والنواب على 
 
 
 
 



 ٧٩ 

 
  السلطـة القضـائيــة    :الفصل الثاني

 
 

 :مقدمــة
 

. ٢٠٠٠يتناول هذا الفصل حالة السلطة القضائية في أراضي السلطة الوطنيـة الفلسـطينية خـالل عـام                  
 والنيابـة  ،للتطورات التي جرت على المحاكم بمختلف أنواعهـا ومسـتوياتها        الهيئة  ويتضمن نتائج رصد    

كمـا  .  خالل تلك الفترة، وتقييم الهيئة لهـذه التطـورات  ،حاماة وإطارها النقابيالعامة، إضافةً إلى مهنة الم 
يتضمن عرضاً لإلشكاليات األساسية التي تُعاني منها السلطة القضائية، ودور الهيئة في مساندتها وتعزيـز               

ـ         الهيئة  ويختتم الفصل بتوصيات ترى     . دورها يخ ضرورة األخذ بها لتعزيز دور السلطة القضـائية وترس
 . كي تكون قادرة على حماية الحقوق األساسية للمواطنين وحرياتهم العامة،استقاللها

 
كـان   ، بعض التطورات اإليجابية على صعيد تحقيق استقالل السـلطة القضـائية          ٢٠٠٠حدثت خالل عام    

 كما تم رفد المحاكم، بصور متفاوتة، بـبعض مـا تحتاجـه مـن             .  تشكيل المجلس القضائي األعلى    أهمها
كما جرت بعض التغييرات اإليجابية على بعض المباني التي تشـغلها المحـاكم،             . مستلزمات مكتبية وتقنية  

وبالرغم من ذلـك، هنـاك عـدد مـن          .  القضائي الجهازإضافةً إلى تكثيف التدريب والتأهيل للعاملين في        
حيد تشريعات القضاء، وبالتـالي     فلم يتم تو  . اإلشكاليات األساسية التي ال تزال تعاني منها السلطة القضائية        

ـ ) الضفة الغربية وغزة  ( إزدواجية النظام القضائي في شطري إقليم السلطة الوطنية          تظلّ اسـتمر  ، و ةقائم
 وسلبه العديد من اختصاصـاته لصـالح القضـاء          ،إعتداء السلطة التنفيذية على اختصاص القضاء العادي      

 تنفيذ العشرات مـن قـرارات المحـاكم         في االمتناع عن   السلطة التنفيذية    كما استمرت . األمني والعسكري 
أضعف من ثقة المواطنين بقـدرة القضـاء العـادي علـى            ما  العليا، م قرارات المحاكم   الفلسطينية، خاصةً   

 إلى اللجوء إلى الحلول البديلة، مثـل  همدفع، وبالتالي إنصافهم، وزعزع من جدوى اإللتجاء إليه في نفوسهم    
ليس هذا فحسب، بل شجع البعض على التطاول واإلعتـداء علـى            . اتب المحافظات القضاء العشائري ومك  

 .المحاكم والقضاة والمحامين
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 : ٢٠٠٠التطورات في السلطة القضائية الفلسطينية خالل عام : أوالً
 

فةً إلى  الخاصة، إضا المحاكم  الدينية، و والمحاكم  تتكون السلطة القضائية الفلسطينية من المحاكم النظاميـة،        
وقد خولت القوانين السارية في الضفّة الغربية وقطاع غزة جهات مختلفـة صـالحية إدارة               . النيابة العامة 

ففي الضفة الغربية يختص مجلس القضاء األعلى بموجب قانون استقالل القضاء رقم            . شؤون القضاء فيهما  
ارة العدل بإسناد مرفق القضاء وتـوفير      ، بينما يفترض أن تقوم وز     ١ بإدارة شؤون القضاء   ١٩٥٥ لسنة   ١٩

 كالً من   ١٩٤٠ لسنة   ٣١أما في قطاع غزة، فقد خول قانون المحاكم رقم          . التسهيالت والخدمات الالزمة له   
 . ٢قاضي القضاة ورئيس السلطة الوطنية مهام إدارة شؤون القضاء

 
 ،قلة لحقوق المـواطن بالتفصـيل الـدقيق       ن الثالث والرابع للهيئة الفلسطينية المست     ان السنوي اتناول التقرير 

 وبما أن هذه الهيكلية بقيت على حالها، وتجنباً للتكرار،          .٣هيكلية السلطة القضائية الفلسطينية واختصاصاتها    
 . ٢٠٠٠على تناول التطورات والتغييرات التي طرأت خالل عام يلي   فيماسنقتصر

 
 : ٢٠٠٠التطورات التي طرأت على القضاء النظامي عام 

 
 .٢٠٠٠نتناول فيما يلي التطورات التي جرت على المحاكم النظامية والنيابة العامة المدنية خالل عام 

 
 :المحاكم النظامية) أ

 تغييرات على تشكيل المحاكم النظامية أو على اختصاصاتها في كّل من الضـفة         ٢٠٠٠لم تطرأ خالل عام     
عـدم مصـادقة    ذلك نتيجة   انوني الساري في كل منهما، و     الغربية وقطاع غزة، واستمر اختالف النظام الق      

 على مشروع قانون السلطة القضائية المقر مـن      ،٢٠٠٠ حتى نهاية عام     ،رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية   
على مشروع قانون تشكيل المحاكم المقـر   وأ، ١٩٩٨المجلس التشريعي الفلسطيني بالقراءة الثالثة منذ عام      

وبالتالي، بقيت المحاكم النظامية في الضفة الغربيـة        . ٢٠٠٠عي بالقراءة الثالثة منذ أيار      من المجلس التشري  
تتكون من محاكم الصلح ومحاكم البداية ومحكمة عليا تُدعى محكمة اإلستئناف التي لها صفتان، إسـتئنافية                

 ومحكمـة   ،المركزيـة  والمحاكم   ،وبقيت المحاكم النظامية في قطاع غزة تتكون من محاكم الصلح         . وإدارية
 . الجنايات الكبرى، والمحكمة العليا بصفتيها، اإلستئنافية واإلدارية

 
 
 

 زالت المحاكم النظاميـة فـي الضفــة         ما،  ٤وبإستثناء القوانين التي أصدرتها السلطة الوطنية الفلسطينية      
كما تختص المحـاكم    . ةالغربية تطبق تشريعات تختلف عن تلك التي تطبقها المحاكم النظامية في قطاع غز            

                                                        
 .قانون معدل لقانون استقالل القضاء: ١٩٥٦ لسنة ٢٣ من قانون رقم ٣، واملادة ٣٥، ٣٢، ٣١، ٣٠، ١٦، ١٢، املواد ١٩٥٥ لسنة ١٩ رقم قانون استقالل القضاء ١
 .١٩٦٢ لعام النظام الدستوري لقطاع غزة من ٥٧-٥١، واملواد ٢٤، ٢٢، ٢١، ١٤/٢، ١/ب/١٣، ١١، ١٠، ٨، ٥، ٤ج، /٣ملواد ، ا١٩٤١ لسنة ٣١رقم قانون احملاكم  ٢
، )١٩٩٨ املواطن، اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق (التقرير السنوي الرابع، و٩٦-٦٧ص ص) ١٩٩٧هليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن، : رام اهللا (التقرير السنوي الثالث ٣

 . ١٠٤-٧٥ص ص 
 قانوناً أقرها الس التشريعي الفلسطيين وصادق عليها رئيس السلطة الوطنيـة           ٣٢ قانوناً، من بينها     ٥٥،  ٢٠٠٠ أصدرت السلطة الوطنية الفلسطينية منذ قدومها وحىت اية عام           ٤

 .١٩٩٦ - ١٩٩٤لس التشريعي الفلسطيين يف الفترة الواقعة ما بني  قانوناً أصدرها رئيس السلطة الوطنية قبل تشكيل ا٢٣الفلسطينية، و



 ٨١ 

 بالنظر في المنازعات اإلدارية، مثل الطعـن فـي القـرارات            ، بصفتها محاكم عدل عليا    ،العليا الفلسطينية 
تملك المحاكم النظامية الوالية العامة في نظـر جميـع القضـايا            و. اإلدارية الصادرة عن السلطة التنفيذية    

 .المحاكم األخرى الدينية والخاصة صالحية النظر فيهاالمدنية والجزائية، باستثناء تلك التي خَولت 
 
 :محاكم الصلح. ١

تختص محاكم الصلح، سواء في الضفّة الغربية أو في قطاع غزة، بالفصـل فـي المنازعـات الجزائيـة                   
 سـت عشـرة محكمــة      ٢٠٠٠يوجد في الضفة الغربية وقطاع غزة حتى نهاية عام           .والحقوقية البسيطة 

قـاٍض  : محكمة صلح جنين وطوباس   : عة وعشرون قاضياً موزعين على النحو التالي      صلح، يعمل فيها سب   
أربعة قضـاة، محكمتـا صـلح قلقيليـة         : ، محكمة صلح نابلس   ٥قاٍض واحد : واحد، محكمة صلح طولكرم   

قاضيان، محكمة صـلح بيـت      : قاضيان، محكمة صلح أريحا   : قاٍض واحد، محكمة صلح رام اهللا     : وسلفيت
: قاٍض واحد، محكمة صلح غـزة     : قاٍض واحد، محكمة صلح دورا    : حكمة صلح الخليل  قاض واحد، م  : لحم

قاضيان، محكمة صلح خـانيونس     : قاضيان، محكمة صلح خانيونس   : خمسة قضاة، محكمة صلح دير البلح     
 .قاضيان: قاٍض واحد، محكمة صلح جباليا: قاٍض واحد، محكمة صلح رفح: الشرقية

 
يير على اختصاصات محاكم الصلح، ولم يتم تشكيـل محاكم صلح جديدة            أي تغ  ٢٠٠٠لم يطرأ خالل عام     

رغم الحاجة الملحة لتشكيل المزيد منها، ورغم وجود قرارات صـادرة عـن رئـيس السـلطة الوطنيـة                   
بتشكيل ثالث محـاكم صـلح      رئاسييان  ن  ا قرار ١/٣/١٩٩٧فقد صدر بتاريخ    . الفلسطينية بهذا الخصوص  

 القاضي بإنشاء محكمة صلح في محافظـة دورا         ١٩٩٧ لسنة   ٤٣، وهو القرار رقم     جديدة، تم تنفيذ أحدهما   
 لسنة  ٤٠هذا في حين لم يتم تنفيذ القرار الثاني رقم          . ٦يشمل اختصاصها المكاني المنطقة اإلدارية للمحافظة     

 يشمل اختصاصها المكـاني قـرى شـمال         ، والقاضي بإنشاء محكمتي صلح إحداهما في بيرنباال       ،١٩٩٧
يشمل اختصاصها المكاني قرى العيزرية، أبو ديـس،        وفي منطقة العيزرية،     ثانيةالمال غرب القدس، و   وش

 . ٧السواحرة الشرقية، الزعيم والمناطق المجاورة
ويتأكّد وجود الـنقص  . ٨ تعيين قضاة صلح جدد، رغم النقص الحاد في عددهم         ٢٠٠٠كما لم يتم خالل عام      

وتُحاول السلطات المسؤولة عـن القضـاة     ٩.ارنة أعدادهم بأعداد السكان   في عدد قضاة الصلح من خالل مق      
ونظـراً  . حّل هذه المشكلة من خالل انتداب القضاة، مما يترتّب عليه تحميل بعض القضاة أعباء إضـافية               

للنقص الحاد في عدد محاكم وقضاة الصلح، ال تزال محاكم الصلح غير قادرة على البتّ في العدد الكبيـر                  
لقضايا التي تُعرض عليها، األمر الذي ترتّب عليه استمـرار ظاهرة تأجيل النظر في القضـايا لمـدد           من ا 

 . طويلة بلغت سنوات أحياناً رغم بساطة هذه القضايا
                                                        

 . هو القاضي صالح نزال، ومل يتم تعيني أو انتداب خلف له حىت إعداد هذا التقرير٢٠٠٠ كان عدد قضاة حمكمة صلح طولكرم اثنان، تويف أحدمها خالل العام ٥
، وكان يؤمل أن يساهم تشكيل هـذه احملكمـة   ١٩٩٩وقد باشرت حمكمة صلح دورا العمل يف أواخر عام . ٤٠، ص١٩٩٧ أبريل ٣٠، العدد السابع عشر ،الوقائع الفلسطينية ٦

عدم وجود دائرة إجراء خاصة : وما أن باشرت هذه احملكمة عملها حىت واجهتها صعوبات عدة، أمهها. ومباشرة عملها يف التخفيف من العبء املُلقى على كاهل حمكمة صلح اخلليل
             اهليئة الفلسـطينية  النشرة الشهرية،: للمزيد حول هذا املوضوع، أنظر. ا، ورفض دائرة إجراء اخلليل تنفيذ القرارات الصادرة لعدم االختصاص املكاين، وعدم وجود حمضرين فيها 

 .٣، ص ٢٠٠٠املستقلة حلقوق املواطن، العدد الثالث والثالثون، أيلول 
وقد . مـن اختصاص حمكمة صلح رام اهللا) بري نباال، اجليب، بيت إكسا، النيب صموئيل، بيت حنينا التحتا، الرام، جبع، بيت دقّو(رى غرب رام اهللا  ما زالت القضايا الصلحية يف ق٧

يم، بعد أن كانت قبل ذلك من اختصاص  توسيع اإلختصاص املكاين حملكمة صلح رام اهللا ليشمل قرى أبو ديس والعيزرية والسواحرة الشرقية والشيخ سعد والزع              ١٩٨٦متّ بعد عام    
إالّ أنّ عدم انتشـار  . ومن اجلدير بالذكر أنّ االستعدادات جتري حثيثاً إلفتتاح حمكميت صلح يف كلّ من العيزرية وبرينباال، حيث متّ إستئجار مباٍن خاصة هلما      . حمكمة صلح بيت حلم   

 . نأجهزة األمن الفلسطينية فيهما حال دون إمتام ذلك لغاية اآل
 قراراً عاجالً بتعيني ما ال يقلّ عن مخسة عشر قاضي صلح يف كافّة حمافظات الضفة الغربية، لكن هذا القرار مل     ٢٢/٩/٢٠٠٠ اختذ جملس القضاء األعلى يف جلسته املنعقدة بتاريخ          ٨

 .٢٤/٩/٢٠٠٠،  األيامللمزيد انظر صحيفة. ينفذ حىت اآلن، ربما بسبب اندالع انتفاضة األقصى
 .٧٠التقرير السنوي اخلامس، مرجع سابق، ص : كذلك، انظر . ٨٧ ص،مرجع سابق  أنظر اجلداول يف التقرير السنوي الرابع،٩
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 بعض التغييرات اإليجابية على المباني التي تشغلها محاكم الصـلح فـي جنـين               ٢٠٠٠طرأت خالل عام    

ة صلح جنين ببعض ما تحتاجه من مستلزمات مكتبية وتقنية، كالحواسيب           فقد تم، تزويد محكم   . ١٠وطولكرم
هذا في حين ظلّت معظم محاكم الصلح األخرى فـي          ". كاونترات"وأجهزة المناداة وخزائن لحفظ القضايا و     

الضفّة الغربية وقطاع غزة تعاني من ضيق المباني وقدمها، وتفتقر للكثير من المستلزمات التقنية والمكتبية               
 .١١ هذه المحاكمالكافية، مما فاقم ظاهرة اإلزدحام واإلكتظاظ التي تُعاني منها

 
 :المركزية، ومحكمة الجنايات الكبرى في قطاع غزة ومحاكم البداية.  ٢
 

 .توجد في الضفة الغربية محاكم بداية، تقابلها في قطاع غزة المحاكم المركزية ومحكمة الجنايات الكبرى
 

 :محاكم المركزيةوال محاكم البداية
تختص هذه المحاكم، سواء في الضفّة الغربية أو في قطاع غزة، بالفصــل فـي المنازعـات الجزائيـة                   
والحقوقية التي تخرج عن اختصاص محاكم الصلح، مع مالحظة أنّه توجد فـي قطـاع غـزة محكمــة                   

ض أحكام محاكم الصـلح أمـام       من ناحية ثانية، تُستأنف بع    . الجنايات الكبرى إلى جانب المحاكم المركزية     
وتُشكّل محاكم البداية والمحاكم المركزية في الضفّة الغربيـة وقطــاع           . والمحاكم المركزية  محاكم البداية 

 .١٢غزة في األلوية، وتؤلّف كّل محكمة من رئيس وعدد من القضاة
 

 فلـم يـتم   .لمركزيـة  أي تغييرات تذكر على هيكلية واختصاص محاكم البداية وا٢٠٠٠لم تجِر خالل عام     
                   تعيين قضاة جدد رغم الحاجة الملحة لتعيين المزيد منهم في محاكم البدايـة والمركزيـة، لمواجهـة الكـم

، ولم يتم تشكيل محاكم بداية جديدة تطبيقاً للقرار الرئاسي          ١٣المتزايد من القضايا المنظورة أمام هذه المحاكم      
كما لم يتم   . ١٤كم بداية في كٍل من جنين وطولكرم وقلقيلية        محا ، القاضي بتشكيل ثالث   ١٩٩٦ لسنة   ٣٩رقم  

 والقاضي بإنشاء محكمة بداية فـي  ١/٣/١٩٩٧الصادر بتاريخ  ١٩٩٧ لسنة ٤٢تنفيذ القرار الرئاسي رقم 
محافظة القدس، والتي من المفترض أن يشمل اختصاصها بلدات العيزرية وأبو ديس والسواحرة الشـرقية               

 . ١٥قرى شمال وشمال غرب القدس والمناطق المجاورةوالزعيم وبيرنباال و
 

                                                        
 ومتّ ختصيص قاعة . متر مربع يضم، باإلضافة إىل احملكمة، دائرة اإلدعاء العام حملافظة طولكرم٤٠٠ نقل حمكمة صلح طولكرم إىل مقر جديد تصل مساحته إىل ٢٠٠٠ متّ خالل عام ١٠

حملكمة البداية اليت مل تباشر عملها بعد، ومع ذلك واصل مراجعو هذه احملكمة  واسعة من املبىن للمحامني الذين طاملا افتقروا ملثل هذه الغرفة يف السابق، وخصص الطابق الثاين من املبىن 
ىن آخر يتكون من ثالث طبقات، خصص الطابق األول حملكمة الصلح، والطابق الثاين لإلدعاء العام، يف حني كذلك، متّ نقل حمكمة صلح جنني إىل مب. شكواهم من ضيق املبىن اجلديد

اريع لبناء جممع إضافة إىل ذلك، هناك مش. كما تضمن املقر اجلديد غرفةً واسعة للمحامني، مل تكن متوفّرة يف املبىن القدمي. خصص الطابق الثالث حملكمة البداية اليت مل تباشر عملها بعد
 . حماكم يف البرية ونابلس

 . متّ تزويد حماكم الصلح األخرى ببعض احلواسيب، إالّ أنها ال تستعمل بشكل كامل، نظراً حلاجة موظفي احملاكم للتدريب على استعماهلا١١
 .السـاري يف قطاع غزة ١٩٢٢مرسوم دستور فلسطني لسنة من  ٤٠ الساري يف الضفة، واملادة ١٩٥٢ لسنة ٢٦ رقم قانون تشكيل احملاكم النظامية  من٤ املادة ١٢
تبين تلك اجلداول توزيع عدد قضاة حماكم البدايـة واملركزية مقارنةً بعدد السـكان،             . ٧٢مرجع سابق، ص    يف التقرير السنوي اخلامس،    ٤، واجلدول رقم    ٣ أنظر اجلدول رقم     ١٣

 .ومدى احلاجة لتعيني املزيد منهم
 . مل يعلن عن افتتاح هذه احملاكم رمسيا٢٠٠٠ً مباٍن خاصة حملكميت البداية يف طولكرم وجنني، ومتّ تعيني مساعدين قانونيني فيهما، إالّ أنه وحىت اية عام متّ استئجار ١٤
 .شر عملها بعد متّ استئجار مبىن حملكمة بداية العيزرية ومتّ تأثيثه، وعني له عدد من املوظفني، إالّ أنّ هذه احملكمة مل تبا١٥
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فقد تم رفدها ببعض ما تحتاجـه مـن       . من جهة أخرى، طرأت بعض التطورات على محكمة بداية رام اهللا          
، على شاكلة ما جرى فـي       "كاونترات"التجهيزات المكتبية والتقنية، كالحواسيب والخزائن وأجهزة المناداة و       

إضافة إلى ذلـك،    . ريب القضاة وموظفي المحكمة على استخدام هذه التجهيزات       محكمة صلح جنين، وتم تد    
شارك عدد من قضاة البداية والمركزية في دورات تدريبية وحضور عدد مـن المحاضـرات واللقـاءات                 

 .١٦والمؤتمرات في نابلس وغزة وجامعة بير زيت
 

 الصلح، غير قادرة على البـتّ بالسـرعة    ما زالت محاكم البداية والمركزية، كما هو الحال بالنسبة لمحاكم         
، وبالتالي استمرت ظاهرة تأجيل النظر في القضايا        ١٧الالزمة في العدد الكبير من القضايا المعروضة عليها       

كما بقيت معظم هذه المحاكم تعاني من ضيق سعة المباني وقـدمها وعـدم             . وطول المدد الالزمة للبتّ فيها    
  .قدرتها على استيعاب المراجعين

 
 توجد خمس محاكم بداية في الضفّة الغربية، ومحكمتان مركزيتان في قطـاع             ٢٠٠٠وهكذا، مع نهاية عام     

 : قاضيا موزعين على النحو التالي٢٤غزة، يعمل فيها 
 

محكمة بداية نابلس أربعة قضاة، محكمة بداية رام اهللا والبيرة خمسة قضاة، محكمة بدايـة أريحـا قـاٍض                   
 بيت لحم ثالثة قضاة، محكمة بداية الخليل قاضيان، المحكمة المركزية في غـزة سـتة                واحد، محكمة بداية  

 .قضاة، المحكمة المركزية في خانيونس ثالثة قضاة
 

 :محكمة الجنايات الكبرى في قطاع غزة
يوجد في قطاع غزة محكمة موازية للمحاكم المركزية تُدعى محكمة الجنايات الكبرى لها صالحية مسـتقلة                

ينحصر اختصاص  . ١٨ت في كافة الجرائم التي تستوجب عقوبة اإلعدام والجرائم األخرى المعينة بقانون           للب
هذه المحكمة في النطاق اإلقليمي لقطاع غزة، وال يوجد ما يقابلها في الضفّة الغربية، وتنظر فـي قضـايا                   

 على هذه المحكمة أي تغيرات      لم تجرِ . ١٩هذه المحكمة هيئة تتكون من ثالثة قضاة من قضاة المحكمة العليا          
 .٢٠٠٠تُذكر خالل عام 

 
 :المحاكم العليا الفلسطينية.  ٣

تُشكّل هذه المحكمة من اثنـي عشـر قاضـياً،          . يوجد في قطاع غزة محكمة عليـا، مقرها في مدينة غزة         
تتطلـب هيئـة    وتنعقد من قاضيين على األقل، باستثناء األحوال التي تنظر فيها في الطلبات الخاصة التي               

أمـا  . ٢٠يعمل في هذه المحكمة حالياً عشرة قضاة بمن فيهم قاضي القضاة          . موسعة مكونة من خمسة قضاة    
                                                        

 األمريكية بالتعاون مع ديوان قاضي القضاة وبتمويل من الوكالة األمريكيـة للتنميـة    (DPK) متّ تنفيذ اجلزء املتعلّق بالتأثيث من قبل مشروع سيادة القانون الذي تنفذه شركة               ١٦
(USAID) . يف جامعة بريزيتكما متّ تنفيذ اجلزء اآلخر املتعلق بالتدريب والتأهيل من قبل معهد احلقوق . 

 .١٩٩٩ والقضايا املدورة من العام ٢٠٠٠يشمل هذا الرقم القضايا الواردة حملاكم البداية خالل عام ). ٤٦٤١٠ (٢٠٠٠ بلغ جمموع القضايا املنظورة أمام حماكم البداية يف الضفة الغربية خالل عام ١٧
 .١٩٢٢ لسنة مرسوم دستور فلسطني من ٤١ املادة ١٨
 .ة احلالية للمحكمة املركزية يف غزة من قضاة احملكمة العليا فايز القدرة رئيساً، ويونس اآلغا وحسني أبو عاصي أعضاء تتكون اهليئ١٩
كمة العليا  بسبب إحالة املرحوم قصي العبادلة، رئيس احمل١٩٩٨ من املفترض أن يكون عدد قضاة هذه احملكمة اثين عشر قاضياً، وقد تناقص هذا العدد إىل أحد عشر خالل عام                  ٢٠

، بسبب تعيني قاضي احملكمة العليا السيد غازي الصوراين نائباً عاماً ١٩٩٩ووصل هذا العدد إىل عشرة قضاة خالل عام . ١٦/٢/١٩٩٨وقاضي القضاة السابق، على املعاش بتاريخ       
 .ن الزين، قاضي احملكمة العليا، لرئاسة احملكمة املركزية يف غزة  انتداب القاضي عدنا١٩٩٩كذلك مت خالل عام . ١٩/٦/١٩٩٩للسلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 



 ٨٤ 

تُشـكّل هـذه    . في الضفّة الغربية فتوجد محكمة عليا تُدعى محكمة االستئناف، مقرها فـي مدينـة رام اهللا               
ل في هذه المحكمة حالياً ثالثة قضاة       ويعم. المحكمة من رئيس وعدد من القضاة حسب ما تدعو الحاجة إليه          

 .٢١فقط
 

فكل منهما تمثّل محكمة اسـتئناف بالنسـبة لقـرارات    . لكل واحدة من المحكمتين المذكورتين أعاله صفتان    
المحاكم النظامية األدنى منها، ومحكمة عدل عليا، أي محكمة إدارية، للطعن في قرارات وأعمال السـلطة                

ليا في قطاع غزة، بصفتها محكمة عدل عليا، بالفصل في طلبات الطعن فـي              تختص المحكمة الع  . التنفيذية
القرارات اإلدارية الصادرة عن السلطة التنفيذية، إضافة إلى الفصل في المسائل التـي ليسـت قضـايا أو                  
محاكمات بل مجرد عرائض أو استدعاءات خارجة عن صالحية أي محكمة أخرى وتسـتدعي الضـرورة    

 . ٢٢ العدلالفصل فيها إلقامة
 
 

كذلك، لم  .  تغييرات تُذكر على اختصاص المحاكم العليا في الضفة الغربية وغزة          ٢٠٠٠لم تجر خالل عام     
يتم تعيين قضاة جدد، ولم يتم ملء الفراغ الذي خلقه وفاة أحد قضاة محكمة اإلستئناف في الضفة الغربيـة،                   

ن السيد غازي الصوراني نائبـاً عامـاً للسـلطة     أو النقص الذي طرأ على المحكمة العليا في غزة بعد تعيي          
 .١٩/٦/١٩٩٩الوطنية الفلسطينية في 

 
 :فاعلية المحاكم العليا في حماية الحقوق والحريات

 النظر في العديد من القضايا التي رفعت إليهـا للـتظلّم    ٢٠٠٠واصلت المحاكم العليا الفلسطينية خالل عام       
ها على الحقوق والحريات العامة والفردية للمواطنين، وتجاوزها للقوانين         من تعسف السلطة التنفيذية وتعديات    

وأصدرت بهذا الخصوص أحكاماً تؤكّد بصورة عامة على حرصها على توفير الحماية القضائية             . واألنظمة
. لتلك الحقوق، وإصرارها على مواصلة ممارسة صالحياتها بغض النظر عن تعقيد الظـروف السياسـية              

لعقبة الرئيسية التي ظلّت تعطّل وتنتقص من الحماية القضائية التي توفرها المحاكم العليا الفلسـطينية        ولكن ا 
هي مواصلة السلطة التنفيذية اتّباع سياسة التنفيذ اإلنتقائي لقرارات هذه المحاكم، خاصة المتعلقة باإلعتقـال               

 . ٢٣السياسي، أو التأخّر في تنفيذ البعض اآلخر
 

 :عرض لبعض قرارات المحاكم العلياوفي ما يلي 
 
، قراراً يقضي باإلفراج الفوري عـن كـّل   ١٤/٢/٢٠٠٠أصدرت محكمة العدل العليا في غزة، بتاريخ  . ١

، والمحتجـزين  إبراهيم حسين محمد عفانة، وأحمد فؤاد أحمد أبو مطر، ومحمود فؤاد أحمد أبو مطر من  
                                                        

 أعضاء، ٢٠٠٠ كان عدد قضاة هذه احملكمة أربعة قضاة، هم السيد سامي صرصور رئيساً، والسادة حممد عوين الناظر، وزهري خليل، واملرحوم نصري عواد الذي تويف خالل عام ٢١
، وبسبب انتفاضة األقصى، مل يتمكن السيد زهري خليل املقيم يف مدينة طولكرم والسيد حممد ٢٠٠٠ويف شهر تشرين الثاين من العام . قطفأصبح عدد قضاة هذه احملكمة ثالثة قضاة ف

 عطرة وهشام احلتو للعمـل يف حمكمـة   عوين الناظر املقيم يف مدينة اخلليل من القدوم إىل مقر حمكمة اإلستئناف يف رام اهللا، فتم انتداب قاضيي حمكمة بداية رام اهللا السيدين غازي                   
 .اإلستئناف

 .١٩٢٢ لسنة مرسوم دستور فلسطني من ٤٣ املادة ٢٢
اإلعتقال السياسي من قبل : ، أصدرت اهليئة يف تشرين أول من العام اجلاري تقريراً خاصاً بعنوان٢٠٠٠ ضمن سلسلة التقارير اخلاصة الذي بدأت اهليئة يف إصدارها منذ شهر آب ٢٣

 .، بينت فيه موقف القضاء الفلسطيين، ممثالً مبحاكم العدل العليا من قضية اإلعتقال السياسية الوطنية الفلسطينيةالسلط



 ٨٥ 

، وذلك بعد أن أقرت النيابة العامـة أمـام هيئـة            ١٩٩٨لدى جهاز األمن الوقائي في غزة منذ شهر شباط          
كما لم يتوفّر لدى النيابة أية معلومات بهذا الشـأن عـدا عـن أوامـر                . المحكمة بعدم توجيه أية تهمة لهم     

ُأفـرج عـن   . وأقرت النيابة بعدم وجود طلب تمديد من النائب العام لمدة تزيد عن الثالثين يومـاً     . التوقيف
، أي بعد السير في القضية وقبل صدور القرار، فـي حـين أفـرج عـن             ٢/١٢/١٩٩٩ي  إبراهيم عفانة ف  

 .، أي في أعقاب صدور قرار المحكمة٢٠٠٠المعتقلين اآلخرين في شهر شباط 
 
، قراراً يقضي بـاإلفراج الفـوري عـن          ٢٣/٢/٢٠٠٠أصدرت محكمة العدل العليا في غزة، بتاريخ        . ٢

من غزة، والمحتجزين لدى جهـاز      ض صالح علي أبو حشيش      ريامن رفح، و  محمد صقر راغب الزطمة     
وقد أفرج عن المواطنين المـذكورين فـي شـهر آب           . ٢/٢/١٩٩٦المخابرات العامة في غزة منذ تاريخ       

 .، أي بعد ستة أشهر من صدور قرار المحكمة٢٠٠٠
 
عمـاد  وري عن   ، قراراً يقضي باإلفراج الف    ٤/٤/٢٠٠٠أصدرت محكمة العدل العليا في غزة، بتاريخ        . ٣

وقـد  . ١٩٩٦، من جباليا، والمعتقل من قبل جهاز األمن الوقائي في غزة منـذ شـهر آذار           جابر العمصي 
صدر قرار المحكمة بعد أن أقر وكيل نيابة أمن الدولة بعدم وجود ملف للموقوف، وأنه لم توجه لـه تهمـة        

أفـرج عـن المـواطن    .  العامـة المدنيـة  محددة ولم يحقق معه من قبل نيابة أمن الدولة أو من قبل النيابة  
 .٤/٤/٢٠٠٠العمصي بتاريخ 

 
، قراراً يقضي  باإلفراج الفـوري عـن   ١٧/٤/٢٠٠٠أصدرت محكمة العدل العليا في رام اهللا، بتاريخ    . ٤

المحتجزين من قبل جهاز األمن الوقـائي فـي الضفــة           محمد جمال النتشة،    وصالح تالحمة   المواطنين  
أفرج عـن المـواطن     .  على التوالي  ١٥/١٠/١٩٩٨ و ٢٦/٥/١٩٩٦قيف بيتونيا منذ    الغربية  في مركز تو    

 .٢٠٠٠حتى نهاية عام  النتشة  خالل انتفاضة األقصى، في حين لم يتم اإلفراج عن المواطنالتالحمة
 
، قراراً يقضي بوقف العمل بالقرار الـذي        ٢٩/٤/٢٠٠٠أصدرت محكمة العدل العليا في غزة، بتاريخ        . ٥

، والذي يمنع بموجبه تنظيم اإلجتماعـات العامـة بـدون           ٢٩/٤/٢٠٠٠دير عام الشرطة بتاريخ     أصدره م 
 ١٢وعللت المحكمة قرارها بأن قرار مدير الشرطة المذكور يتعارض مع القـانون رقـم         . موافقته المسبقة 

 . بشأن اإلجتماعات العامة١٩٩٨لسنة 
 
، قراراً يقضي باإلفراج الفوري عن كــل        ٤/٦/٢٠٠٠أصدرت محكمة العدل العليا في غزة، بتاريخ        . ٦

جمال إسـماعيل  ، من غزة، وشعبان يوسف الوصيفي، من مخيم جباليا، و  ماهر محمد إسماعيل زقوت   من  
أفرج عن  . ٢٢/٣/١٩٩٦، من جباليا، وجميعهم معتقلون من قبل جهاز األمن الوقائي في غزة منذ              عبد اهللا 

 .٢٠٠٠ج عن المعتقلين اآلخرين في شهر تشرين أول ، في حين أفر٢٠٠٠ماهر زقوت في شهر آب 
 
 أصدرت محكمة العدل العليا في الضفة الغربية قراراً يقضي باإلفراج الفوري عـن              ١١/٧/٢٠٠٠في  . ٧

لم ينفّذ القرار فورا، وقـد  . ١٨/٢/٢٠٠٠، والمعتقل من قبل جهاز الشرطة منذ عبد الستار قاسـم  الدكتور  
 .، أي بعد قرار المحكمة بثمانية عشر يوما٢٨/٧/٢٠٠٠ًيخ أفرج عن الدكتور قاسم بتار

 



 ٨٦ 

هشـام   قراراً يقضي باإلفراج الفوري عن      ١٢/٧/٢٠٠٠أصدرت محكمة العدل العليا في غزة، بتاريخ        . ٨
أفرج عنه في شـهر آب  . ، لدى جهاز المخابرات العامة في غزة    ١٩/٥/١٩٩٦، والمعتقل منذ    عاشور ديب 

 .بشهرين، أي بعد صدور القرار ٢٠٠٠
 

لقد أفرجت األجهزة األمنية الفلسطينية عن غالبية المعتقلين السياسيين في أعقاب انتفاضة األقصـى التـي                
ولم يأت اإلفراج عن المعتقلين السياسيين تنفيذاً لقرارات المحاكم، وإنّما بسـبب            . ٢٩/٩/٢٠٠٠اندلعت في   

السجون ومراكز التوقيف بعد تعرضها للقصـف       عدم قدرة السلطة الفلسطينية على تأمين الحماية لهم داخل          
 .اإلسرائيلي من ناحية، واستجابة لضغط الرأي العام الداخلي من ناحية أخرى

 
من الواضح أن محاكم العدل العليا الفلسطينية لم تتوان عن نصرة الملتجئين إليها، ولم تتهيب مـن إصـدار        

م تنفيذ قراراتها، وهذا تتحمله السلطة التنفيذية، التي يقـع  لكن المشكلة تكمن في عد. القرار الذي تراه مناسباً 
ومن جهة أخرى، يعتبر عدم تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية جريمـةً           . عليها عبء تنفيذ قرارات المحاكم    

، وخرقاً خطيراً لمبدأ سيادة القانون      ٢٤تُعاقب عليها قوانين العقوبات السارية في الضفة الغربية وقطاع غزة         
لفصل بين السلطات، وإضعافاً لهيبة القضاء في نظر المواطنين، مما قد يدفعهم للبحث عن جهات بديلـة                 وا

 . يلتمسون لديها العدالة مثل القضاء العشائري، أو اللّجوء إلى بعض المتنفّذين في السلطة التنفيذية
 

سـتقالً وفعـاالً، ضـرورة    أن من بين الشروط الواجب توفرها كي يكون القضاء الفلسطيني م الهيئة  ترى  
التزام السلطة التنفيذية في تنفيذ قرارات المحاكم، إذ ال تجدي قرارات تصدر عن المحاكم ال تجد طريقهـا                  

 .للتطبيق
 

 المحاكم النظامية المتخصصة
 

 :محاكم البلديات، محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل، ومحكمة استئناف قضايا االنتخابات
 عن محاكم خاصة، وقد تم تناولها هنا نظراً ألنها تعامل معاملة المحاكم النظاميـة فيمـا       هذه المحاكم عبارة  

 .يخص قضاتها وإدارة شؤونها
 
 :محاكم البلديات. ١

تختص محاكم البلديات بالنظر في المخالفات المرتكبة خالفاً لقوانين البلديات وأنظمتها ولوائحهـا المتعلقـة               
وتشمل دائـرة اختصاصـها حـدود       . الحرف والصناعات داخل حدود البلديات    بالصحة والنظافة العامة و   

تُشـكّل محكمـة    . البلدية، ويجوز أن تكون صالحية المحكمة المكانية شاملة ألكثر من منطقة بلدية واحـدة             
يوجـد فـي الضفّــة      . البلدية من قاٍض واحد من قضاة محكمة الصلح، باإلضافة لوظيفته كقاضي صلح           

ويجيـز القـانون تشـكيل    . اكم بلدية بعدد محاكم الصلح، وفي قطاع غزة ستّ محاكم بلدية   الغربية تسع مح  
. وتعقد هذه المحـاكم جلسـاتها فـي مقـار البلـديات     . محكمة بلدية في كّل منطقة توجد فيها محكمة صلح  

                                                        
ون  قان من١٠٨، واملادة ١٩٦٠ لسنة ١٦قانون العقوبات رقم  من ٣٤٦ الساري يف قطاع غزة، واملادة  ١٩٣٦ لسنة  ٧٤قانون العقوبات رقم  من ٢٦٢و ١٤٢ انظر  املواد ٢٤

 . الساريني يف الضفة الغربية١٩٦١ لسنة ٩رقم أصول احملاكمات اجلزائية 



 ٨٧ 

لقـدوم  وبخصوص الجرائم والمخالفات المرتكبة في عشرات المجالس البلدية التي تـم اسـتحداثها الحقـاً           
 .السلطة الوطنية الفلسطينية، فإن محاكم الصلح الواقعة في دائرة اختصاصها تختص بالنظر فيها

 
فلم يتم تشكيل محاكم بلدية جديـدة رغـم         . ٢٠٠٠لم تجِر تطورات أساسية على محاكم البلديات خالل عام          

ة محاكم بلدية جـدد بـالرغم مـن         ، ولم يتم تعيين قضا    ١٩٩٤العدد الكبير من البلديات المستحدثة بعد عام        
وعليه، فقد استمرت معاناة هذه المحاكم من الكم المتزايد من القضـايا،     . ٢٥الحاجة الماسة لتعيين المزيد منهم    

 .علماً أنها ال تنعقد بصورة يومية، وقضاتها يعملون قضاة صلح في آن واحد
 
 :محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل. ٢

 بمقرها الكائن في مدينة البيرة، تنفيذاً لقرار رئيس السلطة          ١٩٩٨لها في بداية عام     باشرت هذه المحكمة عم   
تختص هذه المحكمة بـالنظر     .  القاضي بتشكيلها  ١/٣/١٩٩٧ الصادر بتاريخ    ١٠٦الوطنية الفلسطينية رقم    

 ١٩٦٤ة  لسـن  ٢٥في الطعون المقدمة ضد قرارات مأموري ضريبة الدخل وفقاً لقانون ضريبة الدخل رقم              
الساري في الضفة الغربية، وينحصر اختصاصها اإلقليمي في محافظات الضفة الغربية، وال مثيـل لهـذه                

 ١٣المحكمة في النظام القضائي في قطاع غزة، وإنّما تقوم المحكمة العليا بموجب القانون اإلنتـدابي رقـم        
تتـألف  . قضايا عنـد الضـرورة   بشأن ضريبة الدخل بتشكيل محكمة خاصة للفصل في هذه ال ١٩٤٧لسنة  

محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل من ثالثة قضاة برئاسة القاضي عيسى أبو شرار، ويعمل فيها حاليـاً                 
من القضـايا تُحـّل     % ٩٠يالحظ على هذه المحكمة أنها ال تعاني من ضغط في العمل كون             . ستة موظفين 

قضـية، منهـا   ) ٢١ (٢٠٠٠الدخل خالل عام نظرت محكمة استئناف قضايا ضريبة   . من خالل المصالحة  
 قضية جديدة، وغالبية هذه القضايا واردة من محافظة بيت لحم، وهـو مـا               ١١ قضايا رصيد مدور، و    ١٠

اعتبره رئيس المحكمة أمراً مستغرباً لكون التجمعات المالية الرئيسية تتركّز في محافظات الخليل، رام اهللا،               
 .غييرات تُذكر على هذه المحكمة ت٢٠٠٠لم تجر خالل عام . ونابلس

 
 :محكمة استئناف قضايا االنتخابات. ٣

وتخـتص بـالنظر فـي    . ١٩٩٥ لسـنة  ١٣شُكّلت هذه المحكمة بموجب قانون اإلنتخابات الفلسطيني رقم         
االستئنافات المقدمة إليها للطعن في القرارات الصادرة عن لجنة االنتخابات المركزية، أو القـرارات التـي      

  لم تعقد هذه المحكمة خـالل      . ٢٦القانون المذكور على جواز استئنافها أو الطعن فيها أمام هذه المحكمة          نص
 بشـأن   ٢٤/١/١٩٩٩ أي جلسة، وسبق لها أن عقدت جلسة واحدة في العام الماضي، بتـاريخ               ٢٠٠٠عام  

عن المقدم إليهـا    ، للنظر في الط   ١٨/٥/١٩٩٨والية المجلس التشريعي، وجلسة في العام الذي سبقه بتاريخ          
في قرار لجنة اإلنتخابات المركزية بخصوص إجراء إنتخابات جزئية تكميلية في دائرة غزة لملء المقعـد                

 .حيدر عبد الشافي من عضوية المجلس التشريعي الفلسطيني. الشاغر بعد استقالة د
 

                                                        
 . ذكر القاضي عيسى أبو شرار، عضو جملس القضاء األعلى، للهيئة أنّ هناك حاجة ماسة لتعيني ما ال يقلّ عن ستة قضاة للعمل بصورة مستقلة يف حماكم البلديات يف الضفة الغربية٢٥
، ويقضي قانون اإلنتخابات بأن تتسم إجراءات احملاكمة أمام هذه احملكمة باجلدية والسرعة اليت تتطلبها طبيعـة  ١٩٩٥ لسنة ١٣ رقم  نتخابات الفلسطيين قانون اإل  من   ٣٥ املادة   ٢٦

تتألّف هذه احملكمة من رئيس .  ساعة٢٤جيل أكثر من الدعاوى اليت تنظرها، وال جييز تأجيل احملاكمة إال إذا اقتضت ضرورة احملافظة على حق الدفاع ذلك، شريطة أن ال يتعدى التأ       
وأربعة قضاة يشترط فيهم توافر مؤهالت تعيني القضاة يف احملاكم النظامية، وأن يكونوا ممن خدم يف سلك القضاء مدة ال تقل عن عشرة أعوام، ويتم تعينهم من قبل رئيس السـلطة      

 .قضاة على األقل، وجيوز أن تنعقد يف القضايا اهلامة بكامل هيئتها حسبما يقرر رئيسهاوتنعقد من رئيس واثنني من ال. الوطنية الفلسطينية



 ٨٨ 

 :النيابة العامة)  ب
 

 استقصاء الجرائم المرتكبة والتحقيق فيهـا ومالحقـة         تختص النيابة العامة الفلسطينية بشكل أساسي بوظيفة      
إضافةً إلى ذلك، تقـوم     . مرتكبيها وإحالتهـم للمحاكم المختصة ومباشرة الدعوى الجنائية أمام هذه المحاكم         

 .النيابة العامة ببعض الوظائف الملحقة بالوظيفة األساسية، كالتفتيش على مراكز التوقيف والسجون
 

ة في قطاع غزة مختلفة في اختصاصاتها وتشكيلها عن النيابة العامة في الضفّة الغربيـة،               ظلّت النيابة العام  
ومنذ قدوم السلطة الوطنية طرأت بعض      . وذلك نتيجةً استمرار إختالف النظام القانوني السائد في المنطقتين        

 قرار رئيس السلطة الوطنية     التطورات المحدودة على النيابة العامة، منها توحيد إدارة النيابة العامة بموجب          
، والذي أخضع كلتا النيابتين إلى نائب عـام         ٩/١٢/١٩٩٥ الصادر في      ١٩٩٥ لسنة   ٢٨٧الفلسطينية رقم   

واحد، هو النائب العام للسلطة الوطنية الفلسطينية، وخوله صالحيـات كـل من النائب العام فـي قطـاع                 
القرار المذكور وظيفة وكيل النيابة فـي قطـاع غـزة           كما اعتبر   . ٢٧غزة والنائب العام في الضفة الغربية     

. موازية لوظيفة المدعي العام في الضفة الغربية، وخول كالً منهما ممارسة صالحيات اآلخر حيثما وجـد               
كذلك طرأت خالل الفترة التي أعقبت قدوم السلطة الوطنية بعض التغييـرات السـلبية، أخطرهـا القـرار      

 والقاضي بإنشاء نيابةً خاصة بمحاكم أمن الدولة، األمر الذي شكّل           ١/١١/١٩٩٩الرئاسي  الصادر بتاريخ     
 .انتقاصاً من اختصاص القضاء المدني العادي

 
 :  بعض التطورات اإليجابية على النيابة العامة في مسألتين هامتين هما٢٠٠٠طرأت خالل عام 

 قـرارات بتعيـين سـتّة    ٢٠٠٠الل العام فقد اتُخذت خ. إجراء تعيينات جديدة في صفوف النيابة العامة    ) ١
مدعين عامين في الضفة الغربية وعشرة وكالء نيابة في غزة، ليرتفع بذلك عدد أعضـاء النيابـة العامـة                   
المدنية في الضفة الغربية وغزة إلى تسعة وستين، يقف على رأسـهم النائـب العـام، ويسـاعده خمسـة                    

أحـد  (ن في الضفة الغربية، وثمانية وثالثون وكيل نيابة         مساعدين، مساعدان في قطاع غزة وثالثة مساعدي      
عشر منهم وكالء نيابة كلية، وستة عشر وكالء نيابة جزئية، واثنان نيابة مرور، والبـاقون وكـالء نيابـة       

وهنـاك خمسـة    ). ٢٠٠٠جزئية، وخمسة منتدبون إلى نيابة أمن الدولة، اثنان منهم تم انتدابهم خالل العام              
ثالثة منهم تم انتدابهم لنيابة أمن الدولة، واثنـان موقوفـان عـن    ( عاماً في الضفة الغربية      وعشرون مدعياً 

ومن الجدير بالذكر، أن عدد المدعين العامين ووكالء النيابة العامة في الضفة الغربية وغـزة    ). العمل مؤقتاً 
 تمت نحو حّل هذه اإلشـكالية،  هذا يعني أن خطوات متقدمة.  اإلثنين وأربعين١٩٩٧كان ال يتعدى في عام    

وال تخلو محافظة من المحافظات من عدد كاٍف من المدعين العـامين ووكـالء              . ٢٠٠٠خاصةً خالل عام    
 . ٢٨النيابة

 
 أنها، كما هو الحال بالنسـبة لتعيـين المـدعين           ٢٠٠٠لكن يؤخذ على التعيينات التي حصلت خالل العام         

فلم يتم اإلعـالن عـن هـذه      . لم تتم حسب األصول واإلجراءات المرعية     العامين ووكالء النيابة السابقين،     
                                                        

 ٩ رقـم  قانون أصول احملاكمات اجلزائية من ١٣ و ١٢  خول القرار املذكور النائب العام للسلطة الوطنية الفلسطينية أو من ميثّله ممارسة الصالحيات املنصوص عليها يف املادتني  ٢٧
 . الساري يف الضفة الغربية، واللتني تتعلقان بأداء وظيفة النيابة العامة أمام حمكميت التمييز واإلستئناف١٩٦١لسنة 

الئم مع حجم  بضرورة تعيني املزيد من املدعني العامني ووكالء النيابة العامة ليت١٩٩٧ لعام تقريرها السنوي الثالث كانت اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن قد أوصت يف       ٢٨
 . ٩٥، ٨٧، ٧٤، ٧٢التقرير السنوي الثالث، مرجع سابـق، ص : أنظر. العمل املتزايد، وملعاجلة إشكالية تراكم القضايا لسنوات طويلة



 ٨٩ 

الشواغر في الصحف أو على لوحة اإلعالنات في المحاكم ومقرات نقابة محامي فلسطين، األمر الذي يثير                
 الكثير من التساؤالت حول كيفية اختيار المدعين العامين ووكالء النيابة، وحول المعايير واألسس التي تتبع              

فقد كان من واجب الجهات المختصة اتّباع اإلجراءات المرعية في التعيين، كاإلعالن عن هذه              . في تعيينهم 
 .الوظائف، وتبيان الشروط والمؤهالت المطلوبة، حتى يتم اختيار أفضل المتقدمين

 
مــة  ، وبغرض إكسـاب أعضـاء النيابـة العا   ٢٠٠٠فقد جرى خالل العام  . تكثيف التدريب والتأهيل  ) ٢

المعرفة والمهارات الالزمة في مجال عملهم، عقد العديد من المحاضرات والورشات والدورات التدريبيـة              
وقـد  . المتخصصة، شارك فيها المدعون العامون ووكالء النيابة العامة في الضفة الغربية وقطـاع غـزة              

بعض اآلخر في بعـض     عقدت معظم هذه النشاطات في معهد الحقوق في جامعة بير زيت، في حين عقد ال              
كذلك تم مد دوائر اإلدعاء العام ووكالء النيابة العامة بعدد مـن الحواسـيب والطابعـات                . ٢٩الدول العربية 

، ولكن الطواقم المساندة ال تزال بحاجة إلى الخبرة الضـرورية إلسـتخدام هـذه               ٣٠الالزمة لتسهيل عملهم  
 .األجهزة في مجال العمل

 
، إال أنهـا ال     ٢٠٠٠اإليجابية التي طرأت على النيابة العامة المدنية خالل عـام           بالرغم من هذه التغييرات     

فقد ظلّت غير فاعلة وغير قادرة على تطبيق القانون، خاصةً فيما يتعلّق  بـإجراءات               . تزال جهازاً ضعيفاً  
لة، األمر الذي   القبض على المتهمين وتوقيفهم وتفتيشهم وإحالتهم لمحاكمة تتوافر فيها شروط المحاكمة العاد           

كذلك ال زالت النيابة العامة عاجزة      . ٣١ترك المجال واسعاً للتعدي على الحقوق والحريات العامة للمواطنين        
عن القيام بالتفتيش على السجون ومراكز التوقيف، خاصةً عندما يتعلّق األمر بمعتقلين سياسيين أو ناشطين               

تتحمل المسؤولية عنه السلطة التنفيذية، التي يجب عليهـا         وهذا ما   . في العمل العسكري المناهض إلسرائيل    
أن تتخذ من جانبها كافة الخطوات واإلجراءات الالزمة لتمكين النيابة العامة من ممارسة صـالحياتها دون                

 .٣٢انتقاص أو تدخل
 
 مجلس القضاء األعلى: إدارة شؤون القضاء)  ج
 

                                                        
، مؤمتراً للنيابة العامة يف غزة حول ١٦/٧/٢٠٠٠-١٥ نظّم معهد احلقوق يف جامعة بري زيت، بالتعاون مع مشروع تطوير األطر القانونية التابع لوزارة العدل يف الفترة الواقعة بني          ٢٩

 ما يزيد على عشر ٢٠٠٠كما نظّم معهد احلقوق على مدار التسعة الشهور األوىل من عام        . اجلرائم الواقعة على األشخاص ، شارك فيه أعضاء النيابة العامة يف الضفة الغربية وغزة             
كذلك أوفد املعهد ثالثة مدعني عامني من الضفة ومخسة وكالء نيابة من غزة ملدة أسبوعني إىل املغرب، .  هلا عالقة بعملهمورشات عمل للقضاة وأعضاء النيابة العامة، حول مواضيع

نية مدعني عـامني     بالتعاون مع إدارة النيابة العامة مثا      DPKكذلك،  أوفد مشروع سيادة القانون       . لإلطالع على قوانني اإلجراءات اجلزائية وقوانني العقوبات واكتساب مهارات        
 .ووكالء نيابة إىل مصر للمشاركة يف دورة تدريبية ملدة أربعة شهور

 . على أجهزة الكمبيوتر املوجودة يف احملاكم ومكاتب اإلدعاء العام، والتدريب على كيفية استخدام القاعدةقاعدة املعلومات القانونية يعمل معهد احلقوق على إدراج ٣٠
 تعليمات موجهة لكافة قيادات الشرطة ٦/٦/٢٠٠٠بني الشرطة واملواطنني يف خمتلف القضايا، أصدر مدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء غازي اجلبايل بتاريخ  يف إطار تنظيم العالقة ٣١

يهم بناًء على قضية مفتوحة، ووفق املدة القانونية، يف الضفة والقطاع تقضي بضرورة أن يكون القانون أساس العالقة بني الشرطة واملواطنني، وأن يكون إيقاف األشخاص والقبض عل
كما تقضي التعليمات بأن يكون التصرف يف شىت القضايا، واألمر باإلفراج أو التوقيف لوكيل              . وأن يكون تفتيش األشخاص والعقارات بإذن املدعي العام، باستثناء حاالت التلبس          

 .النائب العام أو املدعي العام املختص
فغالباً ال يتم إعالمها حباالت اإلعتقال اليت تقوم ا األجهزة األمنية، ويف معظم القضايا اليت            .  النيابة العامة على تطبيق القانون ال يعين بالضرورة أا راضية ذا الوضع             عدم قدرة  ٣٢

وأقرت النيابة يف بعض احلاالت بعدم وجود طلب متديد من . م توجيه أية مة للمعتقلنينظرت فيها حماكم العدل العليا يف الضفة وغزة كانت النيابة العامة تقر أمام هيئة احملكمة بعد            
 .٢٠٠٠النائب العام ملدة تزيد عن الثالثني يوماً، كما حصل يف قضايا عماد العمصي، وماهر زقوت، ومجال عبد اهللا، وإبراهيم عفانة، اليت نظرا حمكمة العدل العليا يف غزة خالل عام 



 ٩٠ 

لنافذة في الضفة الغربية، مجلس قضائي أعلى، يتمتّع بإستقالل         يتولّى إدارة السلطة القضائية، وفقاً للقوانين ا      
مالي ويختص بإدارة شؤون القضاة ويشمل النيابة العامة، من تعيين وترقية وعزل وإحالة علـى التقاعـد                 

أما في قطاع غزة، فقد وزعت القوانين السارية هذه الصالحيات بين قاضـي القضـاة            . وتأديب وغير ذلك  
فصالحية تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة هي من اختصاص رئيس السـلطة            . ة التنفيذية ورئيس السلط 
، كما يملـك بعـض   ٣٤، ويجوز لقاضي القضاة أن يقوم بتعيين قضاة وانتدابهم بصفة مؤقّتة ٣٣التنفيذية أساساً 

المتعلقـة   ألغت سلطات اإلحتالل اإلسرائيلية النصـوص القانونيـة          ١٩٦٧بعد عام   . الصالحيات األخرى 
بالمجلس القضائي في الضفة الغربية، وجعلت صالحياته من اختصاص قائد المنطقـة العسـكري، الـذي                

 .وذات الشيء حصل في غزة. خولها بدوره إلى ضابط شؤون العدلية اإلسرائيلي في اإلدارة المدنية
 

 بتشكيل مجلس القضـاء      قراراً رئاسياً يقضي   ١/٦/٢٠٠٠أصدر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ       
 قاضـي   -رئيس المحكمة العليـا     -رضوان اآلغا . ١: األعلى لجميع محافظات الوطن، ويتكون من السادة      

 قاضـي المحكمـة     -حمدان مصطفى العبادلة    . ٣ قاضي المحكمة العليا،     –فايز حمدان القدرة    . ٢القضاة،  
 رئـيس محكمـة     - طـه صرصـور      سـامي . ٥ قاضي المحكمة العليا،     -جميل محمد العشي    . ٤العليا،  

 قاضي محكمة   -محمد عوني صابر الناظر     . ٧ قاضي محكمة إستئناف،     -زهير ياسر خليل    . ٦إستئناف،  
 وكيـل وزارة العـدل      -حسن صابر أبو لبـدة      . ٩ النائب العام،    -زهير موسى الصوراني    . ٨استئناف،  
وعمـاد سـليم    . ١١ضريبة الدخل،    رئيس محكمة استئناف     -عيسى عبد الكريم أبو شرار      . ١٠المساعد،  

كما نص القرار على أن يمارس هذا المجلس صالحياته المنصوص عليها في            .  رئيس محكمة بداية   -أسعد  
 .٣٥، وعلى أن يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه"السلطة القضائية" قانون 

 
ي، مجموعة من المغالطـات     وقد شابت تشكيلة المجلس القضائي األعلى، حسب ورودها في القرار الرئاس          

 من مشروع قانون السلطة القضائية المقر من المجلس التشريعي بالقراءة الثالثة منـذ              ٣٧فالمادة  . القانونية
كمـا  .  تنص على تشكيل مجلس القضاء األعلى بشكل يختلف عما جاء في القرار المذكور             ٢٥/١١/١٩٩٨

 بشأن مد والية المحكمـة العليـا        ١٩٩٤ لسنة   ٢نون رقم   أن قرار تشكيل المجلس استند، باإلضافة إلى القا       
 الساري في قطاع غـزة،     ١٩٤١ لسنة   ٣١، إلى قانون المحاكم رقم      ١٩٩٩ لسنة   ٢٦والقرار الرئاسي رقم    

، وعلى المواد الهامة والجوهرية من مشروع قانون السـلطة          ١٩٥٢ لسنة   ٢٦وقانون تشكيل المحاكم رقم     
وبما أنه ال يوجد قانون للسلطة القضائية بسبب عدم مصـادقة الـرئيس             ). غير المقر حتى اآلن   (القضائية  

وكـان مـن المفـروض أن       . على مشروع القانون،  فمن الخطأ اإلستناد إليه في تشكيل المجلس القضائي           
يصادق رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية على مشروع قانون السلطة القضائية أوالً، ثم يشكّل مجلس أعلى               

ء الحقاً بالطريقة التي حددها مشروع القانون المذكور، أو أن يشكل المجلس القضائي األعلى بموجب              للقضا
 .ما نصت عليه القوانين السارية في الوقت الحالي

 
                                                        

٣٣ن املندوب السامي كلّ قاٍض من قضاة احملكمة العليا : ".. على ما يلي١٩٤٠ لسنة ٣١من قانون احملاكم رقم  ١٤/١ املادة   تنصعيفيما عدا احلاالت املنصوص عليها فيما بعد، ي
 ". جاللتهويبقى القضاة يف مناصبهم حسب مشيئة… وقضاة احملاكم املركزية بصك كتايب ميهر خبتم حكومة فلسطني العام،

حيق لقاضي القضاة أن يعين لغاية مؤقّته أي قاض من قضاة احملكمة العليا ليمارس كافّة مهام القضاء يف : "  على ما يلي١٩٤٠ لسنة ٣١من قانون احملاكم رقم  ٢/ ١٤ تنص املادة ٣٤
القضاء يف احملكمة العليا أو يف أية حمكمة مركزية أخرى، إما بصورة عامة أو فيما يتعلق بأية قضية احملاكم املركزية، وأن يعين أي قاض من قضاة أية حمكمة مركزية، ليمارس كافّة مهام 

 ".خاصة
 .٢٠٠٠ حىت اية عام الوقائع الفلسطينية حصلت اهليئة على نسخة من القرار الرئاسي الذي مل ينشر يف ٣٥
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هناك العديد من المهام الملحة التي على المجلس مباشرة القيام بها، كالعمل على تعيين قضـاة جـدد وفـق              
 وممارسة صالحياته في ترقية القضاة وتـدريبهم ومسـاءلتهم، والعمـل علـى              شروط الكفاءة والمنافسة،  

 . ٣٦الحصول على موازنة مستقلة للمجلس القضائي عن ميزانية وزارة العدل
 

عقد مجلس القضاء األعلى منذ تشكيله أربعة اجتماعات، كان أهمها االجتماع األخير الذي عقـده بتـاريخ                 
جالً بتعيين ما ال يقّل عن خمسة عشر قاضـي صـلح فـي مختلـف                ، واتخذ فيه قراراً عا    ٢٢/٩/٢٠٠٠

ويؤمـل  . لكن لم تتم بعد عملية اختيار القضاة نظراً الندالع انتفاضة األقصـى     . ٣٧محافظات الضفة الغربية  
ومن المفروض أن يتبـع     . أن يساهم تنفيذ هذا القرار في معالجة النقص الحاد في عدد قضاة محاكم الصلح             

رارات بترقية بعض قضاة الصلح لمحاكم البداية، وترقية بعـض قضـاة البدايـة والمركزيـة         هذا القرار ق  
 .لمحكمة اإلستئناف في الضفة الغربية والمحكمة العليا في غزة

 
، أهمهـا تشـكيل المجلـس       ٢٠٠٠من الواضح أن تطورات ملموسة طرأت على إدارة القضاء خالل عام            

خذ باالعتبار التوقعات الكبيرة من  تشكيل المجلس القضائي، إالّ أنّـه  ومع األ. القضائي األعلى سالف الذكر 
فلم يعقد خاللها أي جلسة، ولم يتخذ قـرارات فاعلـة لحـل       . غاب كلياً عن المحاكم أثناء انتفاضة األقصى      

وقد كان بإمكانه إجراء تنقالت بين القضاة ومـوظفي الجهـاز           . مشكلة عدم انتظام سير العمل في المحاكم      
 . ضائي لضمان انتظام العمل في المحاكم بما يتالءم وأماكن سكن لهمالق
 

وبشكل عام، ما زال من المبكر تقييم أداء المجلس الذي تقع عليه مسؤولية تعيين القضاة وترقيتهم وتأديبهم،                 
 وتدريبهم وتأهيلهم، إضافة إلى ترتيب أمور السلطة القضائية وتجهيزها بكافة ما تحتاجه مـن مسـتلزمات               

 . مكتبية وتقنية
 

فقد عقدت العديـد    . ، تطورات هامة في مجال تدريب القضاة وإعادة تأهيلهم        ٢٠٠٠كذلك طرأت خالل عام     
 في أماكن متفرقة من الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة          ٣٩ والمؤتمرات ٣٨من ورشات العمل والمحاضرات   

سـتلزمات تقنيـة ومكتبيـة،    ، وتم رفد الكثير من المحاكم ببعض ما تحتاجه مـن م ٤٠وبعض الدول العربية 
واآلن، ال تكاد تخلو محكمة من الحواسيب وأجهزة التصوير والفاكسات وقـد افتقـرت              . ٤١بأشكال متفاوتة 

                                                        
 منح ٢/٦/٢٠٠٠، بأنّ الرئيس ياسر عرفات قرر بتاريخ احلياة اجلديدة لصحيفة ٣/٦/٢٠٠٠يد رضوان األغا بتاريخ صرح رئيس جملس القضاء األعلى،رئيس احملكمة العليا، الس ٣٦

إالّ أنّ هـذه    . لسطينيةالقضاء ميزانية مستقلة ومنفصلة متاماً عن ميزانية السلطة التنفيذية، معترباً ذلك دعماً الستقاللية جهاز القضاء عن السلطة التنفيذية وتفعيالً لدوره يف احلياة الف                      
 .امليزانية مل تصرف

يعلن جملس القضاء األعلى الفلسطيين أنه حباجة إىل تعيني عدد من "  إعالناً على لوحات اإلعالنات يف غرف احملامني يف حماكم الضفة الغربية، هذا نصه جملس القضاء األعلى نشر ٣٧
سه الكفاءة واملواصفات والشروط القانونية لشغل منصب قاضي صلح يف احملافظات الفلسطينية، عليه أن يتقدم بطلبـه مباشـرة   من جيد يف نف. قضاة الصلح يف احملافظات الفلسطينية 

األوراق واملستندات  حمافظات الشمال، يرفق بالطلب كافة –وشخصياً  إىل سكرتري مكتب رئيس جملس القضاء األعلى مبحافظات اجلنوب وإىل مقر حمكمة اإلستئناف العليا يف رام اهللا 
 ". ١٥/١٠/٢٠٠٠ حىت ٢٣/٩/٢٠٠٠الثبوتية اليت تثبت املؤهالت العلمية واخلربة والسرية الذاتية، يستمر تقدمي الطلبات اعتباراً من 

 . املواضيع القانونية اليت م القضاة ما يزيد على العشر  ورشات عمل حول العديد من٢٠٠٠ نظّم معهد احلقوق يف جامعة بري زيت خالل التسعة الشهور األول من عام ٣٨
 حول القوانني التجارية، وقد شارك يف املؤمتر  غالبية قضاة املؤمتر الثالث لقضاة فلسطني يف نابلس ١٦/٦/٢٠٠٠-١٤ نظّم معهد احلقوق يف جامعة بريزيت يف الفترة الواقعة بني     ٣٩

 .الضفة الغربية وغزة
 مخسة عشر قاضي صلح إىل املعهد القومي للدراسات القضائية يف مصر ملدة شهر  يف دورة USAIDيل من الوكالة األمريكية للتنمية  بتموDPK أوفد مشروع سيادة القانون      ٤٠

 .تدريبية حول مواضيع تتعلق بعملهم
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واآلن، ال تكاد تخلو محكمة من الحواسيب وأجهزة التصوير والفاكسـات وقـد افتقـرت إليهـا      . ٤١متفاوتة
 .المحاكم سابقاً

 
 أداء السلطة القضائية خالل انتفاضة األقصى

 
 السـلطة   تعطّل العمل فـي مرافـق  ٢٩/٩/٢٠٠٠ خالل إنتفاضة األقصى المتواصلة منذ  الهيئـة الحظت  

فلم ينتظم انعقاد المحاكم بكافة درجاتها، ولم ينـتظم الكثيـر   . القضائية، خاصة في محافظات الضفة الغربية     
من القضاة والموظفين في عملهم، مما ترتّب عليه ضرر لكثير من المتقاضين، خاصةً ممن لهم مطالبـات                  

كـذلك  .  على كافة ممتهنـي المحامـاة     وقد انعكس تشوش العمل في القضاء سلباً      . وحقوق مالية على الغير   
ولم يتخـذ كــل   . توقفت مشاريع دعم السلطة القضائية، سواء المتعلقة بالبنية التحتية أم بالتدريب والتأهيل    

من مجلس القضاء األعلى أو وزارة العدل خطوات عملية لحّل هذه اإلشكالية، كإستئجار شقق، أو تعيينـات      
 . إجراء تنقالت للقضاة بما يتالءم وأماكن إقامتهمبديلة عن العاطلين عن العمل، أو

 
وقد أدى تعطل عمل المحاكم إلى تنشيط مكاتب المحافظات فـي اسـتقبال قضـايا المـواطنين الحقوقيـة                   

مما ينذر بنفور المواطنين عن السلطة القضائية كجهـة فصـل فـي المنازعـات،               . والجزائية والبتّ فيها  
 . القضاء المدنيوبالمزيد من انتقاص اختصاصات 

 
 :٢٠٠٠التطورات التي طرأت على المحاكم الخاصة األمنية خالل عام 

 
                ــة، وتختــصة األمنية تلك المحاكم التي شُكّلت ونُظّمت بموجب قـوانين خاصقصد بالمحاكم الخاصي

ـ                   اكم بالفصل في القضايا ذات الصبغة األمنية وقضايا العسكريين، وتشمل هـذه المحـاكم كـالً مـن المح
 .العسكرية ومحاكم أمن الدولة

 
 :المحاكم العسكرية)  أ

تختص هذه المحاكم بالنظر في الجرائم والمخالفات التأديبية التي يرتكبها أفراد قوات األمـن الفلسـطيني،                
وتعمل كمحاكم جزائية وتأديبية للعسكريين، كما تنظر في الجرائم التي تُرتكب بحق العسكريين مـن قبـل                 

وتمـارس المحـاكم العسـكرية اختصاصـاتها        . التي يشترك عسكريون في ارتكابها مع مدنيين      مدنيين أو   
بموجب قانون أصول المحاكمات الثوري الفلسطيني، وتطبق قانون العقوبات الثـوري، الصـادرين عـن               

ئمـة  وتقسم المحاكم العسكرية إلى المحاكم المركزية والمحـاكم الدا        . ١٩٧٩منظمة التحرير الفلسطينية عام     
 .٤٢والمحكمة الخاصة

 

                                                        
 صلح جنني وغزة وحمكمة بداية رام اهللا واحملكمة املركزيـة يف  ، متّ اختيار حمكميت   DPK يف إطار الدعم املقدم من الوكالة األمريكية للتنمية، الذي ينفذه مشروع سيادة القانون               ٤١

خانيونس كمحاكم منوذجية خمتارة بغرض  التجريب، وقد بوشر بتزويد حمكمة صلح جنني وحمكمة بداية رام اهللا،، بكافة ما حتتاجه من مستلزمات تقنية كاحلواسيب وأجهزة املناداة               
 ".الكاونترات"كذلك متّ تزويد هذه احملاكم مبا حتتاجه من مستلزمات مكتبية حديثة كاملكاتب و. اإلستفادة منها يف حفظ القضايااحلديثة والتدريب على كيفية استخدامها و

 .حمكمة امليدان وحمكمة أمن الثورة:  على تشكيل نوعني آخرين من احملاكم العسكرية مهاأصول احملاكمات اجلزائية الثوري ينص قانون ٤٢



 ٩٣ 

تُشكّل المحكمة العسكرية المركزية من قاٍض منفرد، وتختص بالنظر في الجرائم التي ال تتجاوز عقوبتهـا                
يوجد في الضفّة الغربية وقطـاع غـزة        . القصوى الحبس مدة سنة، باستثناء الجرائم التي يرتكبها الضباط        

ويمكـن للمحكمـة    . اع غزة، واثنتان في الضفة الغربية     ثالث محاكم عسكرية مركزية، واحدة منها في قط       
أما المحكمة العسكرية الدائمة فتُشكّل من ثالثة قضاة، وتختص بحكـم           . المركزية أن تنعقد في أمكنة مختلفة     

                   ة بالنظر في كافة الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص القضاء العسكري، ما لـم يـرد نـصواليتها العام
توجد ثالث محاكم عسكرية دائمة لها مقار ثابتة، واحـدة فـي            . جريمة أو جرائم معينة   خاص على استثناء    

أما المحكمة العسكرية الخاصة فتُشكّل في كل قضية بذاتها من ثالثة           . قطاع غزة واثنتان في الضفّة الغربية     
مـدير القضـاء    بناء على تنسيٍب مـن      ) رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية   (قضاة، بقرار من القائد األعلى      

كما تختص المحكمة العسكرية الخاصة بالنظر في الجرائم التي تُرتكب من الضباط مـن رتبـة                . العسكري
 .رائد فأعلى

 
تخضع كافّة أحكام المحاكم العسكرية التي تقّل مدة العقوبة فيها عن ثالث سنوات للتصديق من قبـل مـدير            

أما المصادقة علـى األحكـام      . أو تخفيف الحكم أو إلغائه    جهاز القضاء العسكري، الذي له الحقّ في العفو         
التي تزيد مدة العقوبة فيها عن ثالث سنوات، فهي من صالحية رئيس السلطة الوطنيـة الـذي لـه الحـقّ      

وال يجـوز استئنــاف   . القانوني في العفو أو تخفيف الحكم أو إلغائه أو األمر بإعادة المحاكمة من جديـد       
كرية الخاصة، بينما يجوز استئناف أحكام المحاكم المركزية والدائمة، لكن لـيس أمـام              أحكام المحاكم العس  

ويملك مدير القضاء العسكري فسخ الحكم المسـتأنف وتشـكيل          . محكمة وإنما لدى مدير القضاء العسكري     
احـة  ويالحـظ أن المـدة المت  . محكمة خاصة إلعادة النظر فيه، قد تكون هي ذات المحكمة التي أصـدرته  

لإلستئناف قصيرة، خاصة أنه قد ال يتم تنبيه المحكومين إلى حقهم في اإلستئناف، فهي عشرة أيام بالنسـبة                  
 .ألحكام المحكمة المركزية وخمسة عشر يوماً بالنسبة ألحكام المحكمة الدائمة

 
ير، ويخـدم فيـه     ويدير شؤونه مد  . يعتبر القضاء العسكري جهازاً مستقالً تماماً عن جهاز القضاء النظامي         

يقوم بدور النيابة العامة في القضايا العسـكرية هيئـة نيابـة    . قضاة وأعضاء نيابة، جميعهم من العسكريين   
خاصة تُدعى بالنيابة العامة العسكرية تضم عدداً من المدعين العامين العسكريين يرأسـهم النائـب العـام                 

 .العسكري
 

 عدد قليل من القضايا مقارنةً باألعوام السابقة، كـان مـن             في ٢٠٠٠نظرت المحاكم العسكرية خالل عام      
 والقاضـي   ٢١/٥/٢٠٠٠أبرزها الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة العسكرية الخاصة في مدينة غزة في             

يحيى عياش  رمياً بالرصاص، بعد إدانتهما بقتل الشهيد       حسام محمد حماد    وكمال عبد الرحمن حماد     بإعدام  
كما أصدرت محكمة عسكرية خاصة فـي جلسـة واحـدة           . ذكر أن المتهمين مدنيان   جدير بال . ١٩٩٦عام  

مـن  نائل محمد سليمان ياسين  حكماً بالسجن المؤبد واألشغال الشاقة بحقّ العسكري    ٢٩/٩/٢٠٠٠بتاريخ  
 .عصيرة الشمالية بعد أن أدانته بقتل أحد الجنود اإلسرائيليين في مدينة قلقيلية

مة أمام المحاكم العسكرية، خاصةً المحكمة العسكرية الخاصة، تعاني من السـرعة   ال زالت إجراءات المحاك   
فال يعطى ممثلو المتهمين وقتاً كافياً للدفاع، وال يتمكّنـون عـادة مـن              . وغياب العديد من ضمانات الدفاع    

عدة كما يتم مصادرة حقّ المتهمـين فـي المسـا         . الحصول على نسخة من أوراق القضية لتحضير الدفاع       
القانونية، إذ يتم عادةً تعيين محاٍم للمتهم يكون ضابطاً حقوقياً من قوات األمن أو الشـرطة دون استشـارة                   
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الذي استغرقت محاكمته جلسـة واحـدة       نائل محمد سليمان ياسين،     المتهم، كما حصل في قضية المواطن       
 . فقط
 
 :محاكم أمن الدولة)  ب

 .قاً لتأسيسها محاكم أمن الدولة الجزئية، ومحكمة أمن الدولة العلياشكّلت السلطة الوطنية الفلسطينية الح
 
 :محاكم أمن الدولة الجزئية. ١

تتشكل محكمة أمن الدولة الجزئية من قاض واحد، وتنظر في القضايا األمنيـة ذات العقوبـة البسيطــة                  
ر المحكمـة فـي الجـرائم    وتنظ. ٤٣كقضايا التموين وجرائم الغش المضرة باألمن الغذائي وجرائم المكاييل     

المذكورة أعاله بغض النظر عما إذا كان المتهمون مدنيين أو عسكريين، شريطة أن ال تتجاوز العقوبة فيها                 
 . ثالث سنوات

 
 :محكمة أمن الدولة العليا. ٢

،  صادر عن رئيس السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية      ٤٤شُكّلت محكمة أمن الدولة العليا بموجب قرار رئاسي       
 لعـام   ٥٥يستند القرار إلى األمر الصادر عن الحاكم العام المصري لقطاع غزة رقم             . ٧/٢/١٩٩٥خ  بتاري

تختص هذه المحكمة بالنظر في الجرائم      . ١٩٤٥، والذي يستند إلى أنظمة الطوارئ البريطانية لعام         ١٩٦٤
فلسطينية في كل قضـية  المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتشكل بقرار من رئيس السلطة الوطنية ال    

وتخضع أحكام هذه المحكمة للتصديق مـن قبـل   . بعينها، وتتألف من رئيس مدني وقاضيين من العسكريين      
 .رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، الذي له حق تخفيض الحكم أو المصادقة عليه أو إلغائه

 
أمن الدولة العليا نيابة متخصصة، هـي       يقوم بوظيفة اإلدعاء العام أمام محاكم أمن الدولة الجزئية ومحكمة           

 بتـاريخ  ١٩٩٩ لسـنة  ٣٢نيابة أمن الدولة، المشكّلة بموجب قرار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رقـم   
 ثالثة مدعين عامين مدنيين فـي الضـفة        ٢٠٠٠وقد انتدب إلى نيابة أمن الدولة خالل عام         . ١/١١/١٩٩٩

م، وأشرف عريقات مدعي عام أريحا، وأمجد جاد اهللا مـدعي           الغربية هم داود الوعري مدعي عام بيت لح       
وفي قطاع غزة انتدب إلى نيابة أمن الدولة كل من وكالء النيابة وائل زقوت، ومحمد اآلغـا،                 . عام قلقيلية 

 . وأسعد العلمي
 

ر فقد تم انتداب السيد فتحي أبو سـرو       .  تغيير على تشكيلة هيئة محكمة أمن الدولة       ٢٠٠٠جرى خالل عام    
قاضي محكمة بداية بيت لحم، لرئاسة محكمة أمن الدولة، وبالتالي أصبحت هيئة محكمة أمن الدولة العليـا                 

كما لوحظ ثبات تشكيلة المحكمة فـي       . في الضفة الغربية تتشكّل من قاضي مدني وقاضيين من العسكريين         
                                                        

، حبيث أصبحت حمكمة أمن الدولة خمتصة دون غريها بالنظر يف كافـة  ١٩٩٨ الصادر يف آذار ١٩٩٨ لسنة ١٥القرار الرئاسي رقم   حيات هذه احملكمة مبوجب      متّ توسيع صال   ٤٣
ملتعلقة باملعاقبة على جرم الغش الذي يضر باألمن  الساري يف الضفة الغربية، وهي املواد ا١٩٦٠ لسنة ١٦ من قانون العقوبات رقم ٣٨٨-٣٨٦اجلرائم اليت تقع باملخالفة ألحكام املواد 

كما أصبحت حمكمة أمن الدولة ختتص بالنظر يف اجلرائم اليت .  من ذات القانون، املتعلقة باملعاقبة عل جرمية الغش يف املكاييل وكمية ونوع البضائع٤٣٣-٤٢٨الغذائي، وكذلك املواد 
، واجلرائم اليت تقع باملخالفة ألحكام نظام مكتب التموين ومراقبة ١٩٣٥ لسنة ٣٩قبة وحتديد األسعار الصادر مبقتضى قانون الدفـاع رقم تقع باملخالفة ألحكام نظـام التموين واملرا

لوصف الكاذب يف األطعمـة  ، واليت تتعلّق بالغش وا١٩٦٦ لسنة ٤٣ من قانون الصحة العامة رقم ٦٨-٦٣، وكذلك اجلرائم اليت نصت عليها املواد ١٩٥٩ لسنة   ١٩األسعار رقم   
 .واألدوية

 .٥٣، ص ١٩٩٥، مايو الوقائع الفلسطينية ٤٤



 ٩٥ 

 ١٩٦٠ن العقوبات األردني لعام     مع التأكيد على تطبيق قانو    . جميع القضايا التي نظرتها في الضفة الغربية      
 الساريين في الضفة الغربية، في حين كان التركيز         ١٩٦١وقانون أصول المحاكمات الجزائية األردني لعام       

في السابق على قانون العقوبات الثوري وقانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير لعـام               
١٩٧٩ . 

 
 في العديد من القضايا المحالة إليها مـن نيابـة أمـن             ٢٠٠٠خالل عام   نظرت محاكم أمن الدولة الجزئية      

إضـافة  . الدولة، تركّز معظمها في الجرائم المتعلقة بالتموين والغش في المقاييس والمكاييل ودمغة الـذهب          
 قراراً من رئيس السلطة الوطنية الفلسـطينية بالموافقـة          ١١/٦/٢٠٠٠إلى ذلك، استصدر وزير العدل في       

 متهم بالتعاطي بالمخدرات، وعشرة آخرين متهمين باالتجار به، إلى النائب العام لمحـاكم              ١٠٠حالة  على إ 
 قضية تعـاط واتجـار بالمخـدرات        ٨٠٠أمن الدولة، بذريعة عجز المحاكم الجزائية المدنية عن البت في           

 المخـدرات   ، وعدم وجود مختبرات جنائية يمكن من خاللها الكشـف علـى           ١٩٩٦مرفوعة إليها منذ عام     
 . والتأكد منها

 
إن ما ذكرته وزارة العدل حول عجز المحاكم المدنية في البتّ في قضايا التعاطي واإلتجار بالمخـدرات ال           
يبرر تحويل هذه القضايا إلى محاكم أمن الدولة، خاصةً وأن عجز المحاكم المدنية عن البتّ في مثل هـذه                   

 التي ال زالت تعاني منها كالنقص في عدد المحـاكم والقضـاة             القضايا غير منعزل عن مجمل اإلشكاليات     
 . وسوء التوزيع وعدم احترام السلطة التنفيذية لقراراتها

 
 النظر في العديد من القضايا وأصدرت أحكامـاً قاسـية         ٢٠٠٠واصلت محاكم أمن الدولة العليا خالل عام        

خـالل هـذا    سطينية المستقلة لحقوق المواطن     الهيئة الفل وقد وثّقت   . وصلت حد اإلعدام والسجن المؤبد    
 :العام األحكام التالية

 
 حكماً بالسجن المؤبـد مـع       ١٨/٢/٢٠٠٠أصدرت محكمة أمن الدولة العليا المنعقدة في نابلس بتاريخ          . ١

 سنة من نابلس، بعد إدانته بإغتصاب طفلة عمرهـا          ٢٢،  بالل عبد الرحيم شقّو   األشغال الشاقة بحقّ المتهم     
 . ٤/٢/٢٠٠٠نوات بتاريخ خمس س

 
:  حكمهـا علـى المتهمـين      ٢٤/٤/٢٠٠٠أصدرت محكمة أمن الدولة العليا المنعقدة في رام اهللا بتاريخ           . ٢

موسى عبد اهللا عثمان أبو غربية، وباسم خالد كامل أبو غربية، وحمدي عبد اهللا عثمان أبـو غربيـة،                   
إبراهيم أنور جمال أبـو     نهم، وعلى المتهم    ، بالحبس مدة أربع سنوات لكل م      وفراس محمد شكري المزين   

 دينار أردني، بعد إدانتهم بتهمة اإلعتـداء        ٥٠٠بالحبس مدة أربع سنوات ونصف، مع تغريمه مبلغ         غربية  
 .، بالضرب داخل مكتبه أثناء تأديته وظيفتهيوسف أبو صفيةعلى وزير البيئة السيد 

 
 حكمها على المتهمـين فـي       ٣/٧/٢٠٠٠م اهللا بتاريخ    أصدرت محكمة أمن الدولة العليا المنعقدة في را       . ٣

: ، وقد جاءت هذه األحكام على النحو التالي      ١/٧/٢٠٠٠من البيرة بتاريخ    أحالم دقماق   قضية قتل المواطنة    
جمال .  سنة، من سكان مخيم األمعري، اإلعدام شنقاً حتى الموت بتهمة القتل العمد            ٢٩،  راجي فارس صقر  



 ٩٦ 

 عاماً مع األشغال الشاقة بتهمة اإلشـتراك        ١٢كان مخيم قدورة، السجن لمدة       سنة، من س   ٢٤،  حسين عزو 
 .لم يصادق رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية على حكم اإلعدام. ٤٥في القتل

 
 حكمها على المتهمين بسـرقة      ٢٩/٧/٢٠٠٠أصدرت محكمة أمن الدولة العليا المنعقدة في جنين بتاريخ          . ٤

محمـد عـارف شـعبان      : ، وجاءت األحكام على النحو التالي     ٣٠/٣/٢٠٠٠بنك األردن في جنين بتاريخ      
 عاماً مع األشغال الشاقة بعد إدانته بتهمة السرقة، وستة شهور بتهمة حيـازة سـالح دون                 ١٢السجن مدة   
السجن مجدي سعود أبو الوفا  عاماً مع األشغال الشاقة، ١٢السجن مدة   حسام إبراهيم أبو حنانة     ترخيص،  

محمد مصطفى أبـو   نوات مع األشغال الشاقة وستة شهور بتهمة حيازة سالح بدون ترخيص،            لمدة عشر س  
 . سنوات٨السجن مدة أيمن كامل عمور السجن مدة عشر سنوات مع األشغال الشاقة، وحنانة 

 
محمـود   حكمها على المواطن     ١/٩/٢٠٠٠أصدرت محكمة أمن الدولة العليا المنعقدة في نابلس بتاريخ          . ٥

 عاماً بعد أن أدانته بتشكيل خاليا عسكرية مسلحة وإمدادها باألسـلحة والعتـاد              ١٢بالسجن لمدة   د  أبو هنو 
من الجدير بالذكر أنّه تم تشكيل هيئة من المحامين للدفاع عن           . والذخائر، واالحتفاظ بسلطة وقيادة عسكرية    

قبل وقٍت كاٍف بموعـد المحاكمـة،   المواطن أبو هنود تضم في عضويتها أكثر من مائة محاٍم لم يتم تبليغها     
ولم يسمح ألي ممثل عن هيئة الدفاع حضور إجراءات التحقيق، وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع مساً خطيـراً                  

 .بحق المواطن في المحاكمة العادلة
 
محمـد   حكمها علـى المـتهم       ١١/٩/٢٠٠٠أصدرت محكمة أمن الدولة العليا المنعقدة في غزة بتاريخ          . ٦

في مدينة غـزة    مصطفى أحمد بارود     باإلعدام رمياً بالرصاص بعد أن أدانته بقتل الصراف          جةداوود خوا 
 . لم يصادق الرئيس على حكم اإلعدام. ٥/٩/٢٠٠٠٤٦بتاريخ 

 
وائـل   حكمها على المـتهم      ٣١/١٠/٢٠٠٠أصدرت محكمة أمن الدولة العليا المنعقدة في جنين بتاريخ          . ٧

بالسجن المؤبد مع   عناد نواف رجا ضراغمة     بالرصاص، وعلى المتهم    باإلعدام رمياً   نواف رجا ضراغمة    
مـن  عبد الرحيم حسن بشارات األشغال الشاقة، كالهما من بلدة طوباس، بعد أن أدانتهما بقتل المالزم أول      

 .لم يصادق الرئيس على حكم اإلعدام. بلدة طمون، ويعمل في جهاز األمن الوقائي
 
عـالن   حكمها على المـتهم      ٧/١٢/٢٠٠٠لعليا المنعقدة في نابلس بتاريخ      أصدرت محكمة أمن الدولة ا    . ٨

 سنة من بلدة طمون، باإلعدام رميا بالرصاص، بعد أن أدانته بالمشاركة في قتـل الشـهيد                 ٢٤،  بني عودة 
 .٢٣/١١/٢٠٠٠إبراهيم بني عودة بتاريخ 

 
الدفاع، في بعـض أنـواع       بعض التغييرات على إجراءات المحاكمة، وعلى حقّ         ٢٠٠٠طرأت خالل عام    

فقد أتيحت فرصة الدفاع للمتهمين بصورة تُقارب مـا يتـاح فـي             . القضايا التي تنظرها محاكم أمن الدولة     
ففي قضية سـرقة    . المحاكم العادية في القضايا المتعلقة باإلخالل بالنظام المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية          

                                                        
 .٢٧١، ص ٣/٧/٢٠٠٠ بيان بتاريخ ،)٢( امللحق رقم راجع ٤٥
 .٢٧٣، ص ١٢/٩/٢٠٠٠بيان بتاريخ ، )٢(امللحق رقم  راجع ٤٦



 ٩٧ 

المحاكمة خمسة شهور، وتشكلت هيئـة الـدفاع مـن خمسـة            بنك األردن، المشار إليها أعاله، استغرقت       
 . محامين، وتقدمت النيابة العامة بأدلتها على شاكلة ما يحصل لدى النيابة العامة المدنية أمام المحاكم العادية

 
 أما الجرائم األخرى التي نظرتها محاكم أمن الدولة، والمتعلقة بما تعتبره السلطة الوطنية مساً بعالقاتها مـع        
دولة أجنبية، والقضايا التي تقع تحت تأثير ضغط الرأي العام، فقد كانت إجراءات المحاكمة فيهـا سـريعة                  

فلم يعط المتهمون الوقـت والتسـهيالت       . ومختصرة بشكل ال يوفر الحد األدنى لضمانات المحاكمة العادلة        
داً من إلقاء القبض على المـتهم،       الكافية للدفاع عن أنفسهم، حيث تتم المحاكمة مباشرةً وبعد وقٍت قصير ج           

ودون إبالغه مسبقاً بموعد المحاكمة، وفي الكثير من الحاالت ال يتم إبالغ المتهمين قبل وقت كاٍف بـالتهم                  
الموجهة إليهم، كما أن اإلبالغ بالتهم ال يتم بصورة تفصيلية، وال يكون بإمكان المتهمين الحصـول علـى                  

ال يتم عادةً إبالغ ذوي المتهمين بالتهم الموجهـة وال يـتم فـي بعـض                كما أنه   . نسخة من أوراق القضية   
وهناك قصور واضح في تقديم المساعدة القانونية للمتهمين، خاصةً حـق     . األحيان إبالغهم بموعد المحاكمة   

ذلك ك. المتهم في اختيار محاٍم، إذ كثيراً ما يتم تعيين ضابط من قوات األمن للقيام بوظيفة الدفاع عن المتهم                 
ال يحصل المحامون، حتى أولئك الذين تنتدبهم المحكمة، على التسهيالت الكافية التي تمكـنهم مـن إعـداد                

فال يتمكن المحامي عادة من الحصول على أوراق الدعوى، وإذا سمح له اإلطالع على مضمونها،               . دفاعهم
متهمون أو محـاموهم الفرصـة      كذلك ال يعطى ال   . فإن ذلك يكون قبل وقٍت قصير جداً من موعد المحاكمة         

وبصورة خاصة، ال يعطون حقّ استدعاء الشـهود أو اسـتجواب شـهود النيابـة          . الكافية لإلدالء بدفاعهم  
وقرارات هذه المحاكم قطعيـة،     . وقد تقتصر المحاكمة على جلسة سريعة واحدة ال تتعدى الساعتين         . العامة

 .  لدى أي مرجع قضائي أعلىال يستطيع المحكوم عليه استئنافها أو الطعن فيها
 

 انخفاض ملحوظ على عدد القضايا التي نظرتها المحاكم األمنية مقارنةً مع األعوام ٢٠٠٠طرأ خالل عام 
 إصدار محكمة أمن الدولة العليا في الضفة الغربية وغـزة           ١٩٩٩فقد وثقت الهيئة خالل عام      . السابقة

ولكن هذه المحاكم ال زالت قائمة، . ٤٧ ثمانية أحكام٢٠٠٠ حكماً، في حين بلغ عدد األحكام خالل عام ٣٢
 .وما زال الجدل حولها قائماً ومحتدماً

 
 :٢٠٠٠التطورات التي طرأت على المحاكم الدينية عام 

 
. تتكون المحاكم الدينية الفلسطينية من المحاكم الشرعية اإلسالمية في كٍل من الضفّة الغربية وقطـاع غـزة       

ية في غزة قانوناً يختلف عن القانون الذي تطبقه المحـاكم الشـرعية فـي الضـفة              وتطبق المحاكم الشرع  
وإلى جانب المحاكم الشرعية توجد في الضفة الغربية مجالس الطوائف الدينية غيـر المسلمــة،               . الغربية

 . بينما توجد في قطاع غزة المحكمة الكنسية األرثوذكسية
 
 :٤٨المحاكم الشرعية)  أ

شرعية في كل من الضفّة الغربية وقطاع غزة بالفصل في قضـايا األحـوال الشخصـية     تختص المحاكم ال  
وتتألّف المحاكم الشرعية من محاكم شـرعية ابتدائيـة         . للمسلمين، والقضايا المتعلّقة بإنشاء الوقف وإدارته     

                                                        
 .٨٢، ص١٩٩٩ اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن، التقرير السنوي اخلامس، ٤٧
 .  متّ استقاء املعلومات املتعلقة باحملاكم الشرعية يف الضفة الغربية من السيد نائب قاضي القضاة يف الضفة الغربية الشيخ تيسري رجب التميمي٤٨



 ٩٨ 

غـزة،  : يوجد في قطاع غزة ستّ محاكم شرعية ابتدائية موزعة على مـدن           . ومحاكم اإلستئناف الشرعية  
كما توجد محكمة االستئناف الشرعية العليـا، ومقرهـا         . خان يونس، دير البلح، رفح، جباليا، وبني سهيال       

بيت لحـم،  : أما في الضفّة الغربية فتوجد ثالث عشرة محكمة شرعية ابتدائية موزعة على مدن        . مدينة غزة 
ويوجد . ٤٩، سلفيت، قلقيلية، طوباس، ويطا    الخليل، أريحا، رام اهللا، نابلس، جنين، طولكرم، بيرزيت، دورا        

في الضفّة الغربية محكمة استئناف شرعية واحدة مقرها مدينة القدس، ولها أن تعقد جلساتها في أي مدينـة                  
 .٥٠أخرى، وتعقد جلساتها حالياً في مدينة نابلس

 
لقضـاة   تنقالت واسـعة فـي صـفوف ا        ٢٠٠٠أجرت دائرة قاضي القضاة في الضفة الغربية خالل عام          

، نقل على أثرها الشيخ عطا المحتسب قاضي محكمة بيت لحم إلى محكمـة يطـا الشـرعية،                  ٥١الشرعيين
الشيخ مصطفى الطويل قاضي محكمة بير زيت الشرعي إلى محكمة بيت لحم الشرعية، الشيخ صالح أبـو                 

مـة سـلفيت    زيد قاضي رام اهللا الشرعي إلى محكمة بير زيت الشرعية، الشيخ فهمي جرادات قاضي محك              
الشرعية للعمل في محكمة جنين، الشيخ عزام الخراز قاضي محكمة جنين الشرعي إلـى محكمـة نـابلس              
الشرعية، الشيخ مؤمن العتيلي قاضي نابلس الشرعي إلى محكمة طولكرم الشرعية، الشيخ جمال إسماعيل               

 .قاضي طولكرم الشرعي إلى محكمة سلفيت الشرعية
 

لمستجدات في مجال تحديث المحاكم الشرعية في الضفة الغربية، تمثّلت            بعض ا  ٢٠٠٠وطرأت خالل عام    
بتزويد المحاكم بأربعة عشر حاسوباً وطابعة، وتدريب  معظم  العـاملين فـي المحـاكم الشـرعية علـى          

وقد باشرت المحاكم الشرعية باستخدام هذه الحواسيب وطباعـة قـرارات المحـاكم             . استخدامها وتوظيفها 
 على الحواسيب، علماً أنّها كانت تتم في السابق بصورة يدوية وعلى اآللة الكاتبة دون أن                والحجج وحفظها 

 موظفـاً، بـين   ٢٢ تعيين ٢٠٠٠كذلك، تم خالل عام    . ٥٢تكون مقروءة بشكل واضح في كثير من الحاالت       
 ١٥٧لـى  رئيس قلم وكاتب ومحضر وآذن، ليرتفع بذلك عدد موظفي المحاكم الشرعية في الضفة الغربية إ            

 . ٥٣ قاضياً، والباقي موزعون بين رئيس قلم وكاتب ومحضر وآذن٢٣موظفاً، منهم 
 

، قرار رئيس السـلطة     ٢٠٠٠ومن أبرز التطورات اإليجابية التي طرأت على المحاكم الشرعية خالل عام            
 القضـاة   بتعيين الشيخ تيسير رجب التميمي نائباً لقاضـي ١٠/٣/٢٠٠٠الوطنية الفلسطينية الصادر بتاريخ  

في الضفة الغربية، األمر الذي تم بموجبه حل اإلزدواجية التي كانت قائمة في إدارة المحاكم الشرعية فـي                  
 .١٩٩٧الضفة الغربية، منذ أن توقف قاضي القضاة الشيخ محمد أبو سردانة عن القيام بوظيفته في أيار 

                                                        
، وهناك موافقة من قبل رئـيس  ١/٣/٢٠٠٠ تشكيل حمكمة شرعية ابتدائية جديدة يف بلدة يطا، يف حمافظة اخلليل، وقد باشرت  هذه احملكمة عملها بتاريخ       ٢٠٠٠ متّ خالل عام     ٤٩

 .السلطة الوطنية على تشكيل ثالث حماكم شرعية ابتدائية
 .٩٧، ص١٩٩٥ مايو ٦، العدد الثالث،  الوقائع الفلسطينية، واملنشور يف٢/١/١٩٩٥ الصادر بتاريخ ١٩٩٥لسنة ) ٦( قرار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رقم ٥٠
 .د موافقة رئيس السلطة الوطنية على التنسيب املرفوع إليه ذا اخلصوص من قبل نائب قاضي القضاة يف الضفة الغربية متّ إجراء هذه التنقالت بع٥١
 ما كان يترتب على  كانت احلجج املتعلقة بالتقسيم اإلرثي والتخارج وإشهار اإلسالم واألذونات املتعلقة بالقاصرين تكتب يف السابق على اآللة الكاتبة بصورة غري واضحة، وكثريا٥٢ً

 ٢٠٠٠إالّ أنّ إدخال احلواسيب للخدمة يف هذه احملاكم، والتعليمات اليت أصدرها نائب قاضي القضاة يف الضفة خالل عـام  . ذلك إشكاليات وتعقيدات، خاصةً يف دوائر األراضي    
 .مل يتم تدقيقها ومراجعتها من قبله أدى إىل حلّ هذه املشاكل بصورة كبرية جداًوالقاضية بعدم السماح ألي حمكمة شرعية ابتدائية التصديق على أي حجج أو أذونات ما 

ويضاف إىل املائة وسبعة ومخسني موظفاً، تسـعة  . ٢٨/٩/٢٠٠٠ هناك قرار باملوافقة على تعيني قاضيني، لكن مل يتم تعيينهما بصورة ائية نظراً إلندالع انتفاضة األقصى بتاريخ   ٥٣
وكما أفاد نائب قاضي القضاة يف الضفة الغربية حملامي اهليئة، فإنّ عدد القضاة واملوظفني يف احملاكم الشرعية يف الضفة الغربية مناسب لطبيعة . ت املوافقة على تعيينهمموظفني آخرين متّ

 .وحجم العمل، وبالتايل فال يوجد داع لتعيني املزيد منهم



 ٩٩ 

 ابتدائية جديدة نظـراً لكفايـة المحـاكم          إنشاء محاكم شرعية   ٢٠٠٠أما في قطاع غزة، فلم يتم خالل عام         
كذلك لم يتم تعيين قضاة شرعيين أو موظفين جدد، نظراً لعدم الحاجـة لتعيـين               . الشرعية الست الموجودة  

 بإقامة مبنى حديث لمحكمة جباليـا  ٢٠٠٠أما بالنسبة لتحديث المحاكم، فقد بوشر خالل عام         . ٥٤المزيد منهم 
 .الشرعية

 
الحصار واإلغالق اإلسرائيلي على المناطق الفلسطينية خالل انتفاضة األقصى، قام        وبخصوص التعامل مع    

ديوان قاضي القضاة الشرعي في الضفة بوضع خطة للتعامل مع الظروف الطارئة وما نـتج عنهـا مـن                
 . تشوش في وصول الموظفين والقضاة إلى محاكمهم، بحيث تضمن سير المحاكم الشرعية وانتظام عملها

 
إلنتقاص من حقيقة وأهمية التطورات اإليجابية الواردة أعاله، ما زال هناك عدد من المشاكل التـي              ودون ا 

تواجه المحاكم الشرعية في الضفة الغربية وغزة، أهمها إزدواجية القوانين النافذة في شطري إقليم السـلطة         
يد إدارة المحاكم الشـرعية فـي       ال زالت هذه اإلزدواجية تشكّل عائقاً موضوعياً يحول دون توح         . الوطنية

باإلضافة إلـى ذلـك،   . ١٩٩٧٥٥الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصةً بعد شغور منصب قاضي القضاة عام    
 تعمل في مباٍن قديمـة وضـيقة المسـاحة وغيـر كافيـة           ٢٠٠٠بقيت معظم المحاكم الشرعية خالل عام       

اإلنتظـار علـى األدراج أو علـى أبـواب     الستيعاب الجمهور، ما يضطر عدداً كبيراً من المراجعين إلى         
 .المحاكم

 
 :مجالس الطوائف الدينية في الضفّة الغربية والمحكمة الكنسية األرثوذوكسية في قطاع غزة)  ب
 

يوجد في الضفّة الغربية مجالس للطوائف الدينية غير المسلمة، تختص بموجب قانون مجـالس الطوائـف                
 بالنظر في قضايا األحوال الشخصية لغير المسلمين، وفي الشؤون          ١٩٥٨ لسنة   ٩الدينية غير المسلمة رقم     

وقد خول القانون المذكور كّل طائفـة دينيـة مـن           . المتعلقة بإنشاء الوقف لمصلحة تلك الطوائف وإدارته      
. الطوائف المبينة فيه الحقّ في أن تعين رئيسها وأعضاء مجلس طائفتها، ليكونوا بمثابة محكمة دينيـة لهـا            

يوجد في الضفّة الغربية ثالثة مجالس طائفية       . وجد نظام خاص إلستئناف أحكام مجالس الطوائف الدينية       وي
وتتّخـذ جميـع   . مجلس طائفة الروم، مجلس طائفة الالّتين، ومجلس الطائفة اإلنجيلية األسقفية العربية         : هي

كر على هـذه المجـالس خـالل عـام     لم تجر أي تغييرات تُذ. هذه المجالس مدينة القدس المحتلّة مقراً لها     
٢٠٠٠. 

 
وفي قطاع غزة توجد محكمة دينية تُعرف بالمحكمة الكنسية األرثوذكسية، تتشكّل مـن الـرئيس الروحـي            

وتخـتص المحكمـة المذكــورة      . للطائفة األرثوذكسية، بصفته رئيساً، ومن أربعة أعضاء من العلمانيين        
الطائفة، والقضايا المتعلقة بإنشـاء الوقـف لمنفعـة الطائفـة           بالنظر في قضايا األحوال الشخصية ألفراد       

                                                        
وقد أفاد يف اتصال هاتفي أجراه معه حمامي اهليئة بأنّ . الشيخ حممود سالمة لشرعية يف قطاع غزة من قبل نائب قاضي القضاة يف قطاع غزة        متّ استقاء املعلومات املتعلقة باحملاكم ا      ٥٤

 .عدد القضاة الشرعيني يف قطاع غزة يبلغ ثالثة عشر قاضياً، وأنه ال حاجة لتعيني املزيد
 إدارة شـؤون احملـاكم   قاضي قضاة احملاكم الشرعية، يف حني يتوىل جملس القضاء الشرعي األعلىؤون احملاكم الشرعية من قبل  مبوجب القانون النافذ يف الضفة الغربية تدار ش ٥٥

وجبه تعيني الشيخ حممد أبو وبعد قدوم السلطة الوطنية متّ توحيد إدارة شؤون احملاكم الشرعية مبوجب قرار صادر عن رئيس السلطة الوطنية متّ مب. الشرعية مبوجب القانون النافذ يف غزة
سردانة قاضياً للقضاة، ومارس اختصاصات قاضي القضاة يف قطاع غزة وبعض اختصاصات جملس القضاء الشرعي األعلى يف الضفة الغربية، وقد توقف عن ممارسة مهامه منذ أيار              

 .ية الشيخ تيسري التميمي، وأصبح ينوب عنه يف غزة الشيخ حممود سالمة، يف حني ينوب عنه يف الضفة الغرب١٩٩٧



 ١٠٠ 

تجِر أيـة تغييــرات     لم  . واإلدارة الداخلية لذلك الوقف، ويوجد نظام خاص إلستئناف أحكام هذه المحكمة          
 .٢٠٠٠تذكر على هذه المحكمة خالل عام 

 
 تنظيـــم مهنــة المحامـــــاة

 
 الصـادر بتـاريخ     ٧٨رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رقم      تم تشكيل نقابة محامي فلسطين بموجب قرار        

، والقاضي بتعيين مجلس تأسيسي لنقابة محامي فلسطين، لتصبح بذلك أول نقابة مهنية تعمـل               ٩/٧/١٩٩٧
 أقر المجلس التشريعي الفلسـطيني بـالقراءة        ٢٤/٦/١٩٩٩وفي  . على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة     

. ١٠/١٠/١٩٩٩المحاماة، وصادق عليه رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ         الثالثة قانون تنظيم مهنة     
 من القانون المذكور، كان من المفترض أن تجري إنتخابات مجلس النقابة في موعد أقصاه               ٥١ووفقاً للمادة   

لكن اإلنتخابات لـم تجـر فـي        . ١٠/٥/٢٠٠٠ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون، أي في موعد ال يتعدى            
 . وعدها المحددم
 

دعا المجلس التأسيسي لنقابة محامي فلسطين أعضاء الهيئة العامة إلى حضور عـدة اجتماعـات لمناقشـة           
مقترحات مشاريع األنظمة التي أعدها لهذا الغرض، وهي النظام الـداخلي، ونظـام المتـدربين، ونظـام                 

جتماعي والتأمين الصحي، ونظام صندوق     االنتخابات، ونظام الرسوم والطوابع، ونظام التقاعد والضمان اال       
وكانت مجموعة غير قليلة من أعضاء الهيئة العامة تركّز في كل اجتماع على ضرورة البدء في                .  التعاون

وقد عقدت من أجل مناقشـة هـذه        . بحث نظام اإلنتخابات، وترك األنظمة األخرى للمجلس المنتخب القادم        
، والثاني عادي عقد في غـزة  ٧/٤/٢٠٠٠قد في رام اهللا بتاريخ  اجتماعات، األول غير عادي ع٣األنظمة  
ثم عقد بعد ذلك اجتمـاع ثالـث        . ، ولم يكتمل في هذين االجتماعين النصاب القانوني       ٢١/٤/٢٠٠٠بتاريخ  

، واعتبر االجتماع قانونياً بمن حضـر،       ٦/٥/٢٠٠٠عادي على جلستين، األولى كانت في رام اهللا بتاريخ          
 . محاميا٣٥٠ً وتجاوز عدد الحضور

 
 بورقـة   ١٥برزت خالل االجتماع وجهتا نظر، ترى األولى ضرورة انتخاب أعضاء مجلس النقابة ألــ               

بينما ترى وجهة النظـر الثانيـة   . واحدة، على أن يقوم أعضاء المجلس المنتخبين بانتخاب النقيب من بينهم       
 أعقب اجتماعات الهيئة العامة العديـد   وقد. ضرورة انتخاب النقيب بورقة مستقلة عن أعضاء مجلس النقابة        

من المستجدات، أهمها تشكيل كتلتين نقابيتين جديدتين داخل النقابة تضمان مجموعة من المحامين األعضاء              
وأصدرت كٌل منهما برامجهـا     .  محامون من أجل التغيير، والمنبر المهني الحر       –في النقابة، وهما التجمع     
 .وبياناتها بهذا الخصوص

 
، قام مجلس النقابـة  ٦/٥/٢٠٠٠عقاب النقاشات الحادة التي رافقت اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ        في أ 

 محامياً ومحامية من سجل المحامين المزاولين إلى سجل المحـامين           ٣١في األيام التالية لالجتماع بنقل قيد       
لس التأسيسي موجهاً بالدرجـة  وكان قرار المج. غير المزاولين، بسبب عملهم في شركات ومؤسسات أهلية       

األولى إلى العاملين في مؤسسات حقوق اإلنسان، ولم يسبقه توجيه أي إنذار أو إخطار أو الطلـب مـنهم                   
 ٣ من القانون رقم     ٧ من المادة    ٣واستند مجلس النقابة في ذلك إلى نص الفقرة         . تصحيح وضعهم القانوني  



 ١٠١ 

 والقاضـي  ٦/٥/٢٠٠٠اعها المنعقد في رام اهللا بتـاريخ  ، وعلى قرار الهيئة العامة في اجتم   ١٩٩٩٥٦لسنة  
وقد أدانت العديد من األحزاب والقـوى الوطنيـة         . ٥٧)المحامي المقيم (بوقف العمل بنظام التوكيل االلزامي      

كمـا  . ٥٨والنقابات المهنية المحلية والعربية والدولية هذا اإلجراء، وطالبت مجلس النقابة التراجع عن قراره       
 قرار المجلـس التأسيسـي      ١٤/٥/٢٠٠٠المحامين العرب في بيان صادر عنه في القاهرة في          أدان اتحاد   

لنقابة محامي فلسطين، وناشده تصحيح الموقف واتخاذ اإلجراءات والقرارات الكفيلة بتأكيد حقّ المحـامين              
 . ٥٩في اإلنتساب إلى نقابتهم، ومزاولة مهنتهم بكامل الحرية واالستقالل

 
دم ستة محامين بطلب إلى محكمة العدل العليا في غزة للطعـن فـي قـرار المجلـس         تق ١٣/٥/٢٠٠٠في  

التأسيسي لنقابة محامي فلسطين القاضي بتحويل أسمائهم من سجل المحـامين المـزاولين إلـى سجــل                 
 جلسة خاصة للنظر فـي      ١٧/٥/٢٠٠٠عقدت محكمة العدل العليا في غزة في        . ٦٠المحامين غير المزاولين  

 المجلس التأسيسي ببيان األسباب الداعية لقراره بحق المستدعين في غضون ثمانيـة أيـام،    الطلب، وأمرت 
 . كما أمرت بوقف قرار المجلس لحين الفصل في القضية

 
، وعدم الوصول إلى قرار نهائي بخصوص مسـألة         ٦/٥/٢٠٠٠ونظراً لتعثّر اجتماع الهيئة العامة بتاريخ       

 االسـتمرار فـي عملـه    ١٠/٥/٢٠٠٠التأسيسي لنقابة المحامين في  انتخابات مجلس النقابة، قرر المجلس      
واستند المجلـس التأسيسـي فـي     . لحين إجراء انتخاب مجلس جديد وفقاً ألحكام القانون ونظام االنتخابات         

وقد رفض الكثيـر مـن المحـامين التبريـر          . ١٩٦٦ لسنة   ١١ من القانون رقم     ٩١قراره هذا إلى المادة     
ن المادة القانونية التي استند إليها المجلس التأسيسي في تجديد واليتـه تتحـدث عـن                المذكور، واعتبروا أ  

مجلس منتخب، وليس عن مجلس معين، وأن الهيئة العامة وحدها هي التي تملـك صـالحية مـد واليـة                    
ليس هذا فحسب، بل تقدم أحد المحامين بطلب إلى محكمة العدل العليا فـي   . المجلس، وليس أي جهة أخرى    

زة يطعن فيه بقانونية وشرعية صالحيات المجلس التأسيسي لنقابة محامي فلسطين، بحجة انتهـاء المـدة               غ
 ١٢/٧/٢٠٠٠، إالّ أن المحكمة أصدرت قـراراً بتـاريخ       ٢٠٠٠القانونية لهذا المجلس في العاشر من أيار        

 . ردت فيه طلب الطعن
                                                        

ال جيوز اجلمع بني مزاولة مهنة احملاماة وبني رئاسة السلطة التشريعية، منصب الوزارة، الوظائف "  على ١٩٩٧ لسنة ٣ رقم قانون تنظيم مهنة احملاماة الفلسطيين من ٧ تنص املادة ٥٦
تذة اجلامعات املسجلني يف سجل احملامـني املزاولني، احتراف التجارة ومتثيل الشركات أو املؤسسات يف أعماهلـا          العامة أو اخلاصة الدائمة أو املؤقتة براتب أو مبكافأة فيما عدا أسا           

 ".التجارية ورئاسة أو نيابة رئاسة جمالس الشركات على اختالف أنواعها وجنسياا، مجيع األعمال اليت تتناىف مع استقاللية أو كرامة مهنة احملاماة
ن التساؤالت حول مدى قانونية اجتماع اهليئة العامة وبالتايل مدى قانونية قرارات اهليئة العامة، إذ يرى البعض أنّ اجتماع اهليئة العامة جيب أن يكون يف األسبوع                ثارت العديد م   ٥٧

يدة الرمسية حىت يكون قانونياً، كما اعتورت طريقة طرح املسألة على األخري من شهر شباط من كل عام، وأنّ إلغاء نظام التوكيل اإللزامي حيتاج إىل مصادقة وزير العدل والنشر باجلر
التصويت وكيفية إحصاء األصوات العديد من العيوب، حيث أعلن رئيس الس التأسيسي جناح التصويت وقرر رفع اجللسة دون أن يعد األصوات، فيما يرى الس التأسيسي أنّ                        

 املركز للمزيد حول هذا املوضوع، أنظر البيان الصحفي الصادر عن. ١٩٩٩ لسنة ٥ وتعديالته بالقانون رقم ١٩٩٩ لسنة ٣ من القانون رقم ٧ من املادة ٣قراره ينسجم ونص الفقرة 
 .١٤/٥/٢٠٠٠ بتاريخ البيان الصادر عنه: ، ولإلطالع على وجهة نظر الس التأسيسي لنقابة حمامي فلسطني، انظر١٤/٥/٢٠٠٠ يف غزة بتاريخ الفلسطيين حلقوق اإلنسان

القانون (اجلمعية الفلسطينية حلماية حقوق اإلنسان والبيئة ، والبيان الصادر عن ١٠/٥/٢٠٠٠ يف غزة بتاريخ  املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان أنظر الببيان الصحفي الصادر عن٥٨
بتـاريخ  ) فـدا (، والبيان الصادر عن االحتـاد الـدميقراطي الفلسـطيين           ١٣/٥/٢٠٠٠يخ   بتار شبكة املنظمات األهلية الفلسطينية   ، والبيان الصادر عن     ١٠/٥/٢٠٠٠ بتاريخ   )

 .١٥/١٠/٢٠٠٠بتاريخ املنظمة املصرية حلقوق اإلنسان ، والبيان الصادر عن ١٤/٥/٢٠٠٠ بتاريخ عن املنظمة العربية حلقوق اإلنسان يف القاهرة،  والبيان الصادر ١٥/٥/٢٠٠٠
احلياة اجلديدة تفتح ملـف  " ، بعنــوان ١٧/٥/٢٠٠٠ احلياة اجلديدة،املختلفة حول هذا املوضوع وعلى ما دار يف هذا اإلجتماع، أنظر صحيفة  لإلطالع على وجهات النظر    ٥٩

ـ  الس التأسيسي لنقابة حمامي فلسطنيوانظر كذلك البيان الذي أصدره    ". اخلالف حول قانون احملامي املزاول للمهنة واحملامي املقيم        ، القـدس ور بالكامـل يف صـحيفة    واملنش
١٧/٥/٢٠٠٠ 
 .راجي الصوراين، إياد العلمي، إبراهيم الصوراين، فؤاد ترزي، حنان مطر، أشرف نصر اهللا، ومجيعهم من غزة، وحنان ريان البكري من القدس:  املستدعون هم٦٠



 ١٠٢ 

 
 التماساً تقدم به إليها المحـامي عـادل أبـو    ٨/٧/٢٠٠٠كذلك رفضت محكمة العدل العليا في غزة بتاريخ       

جهل بطلب إصدار قرار تمهيدي بعدم السماح لنقابة محامي فلسطين باالحتفال بيوم المحـامي الفلسـطيني،        
ريثما تفصل المحكمة نهائياً بقانونية مد المجلس التأسيسي لواليته، وعدم السماح لها باتخاذ أي قـرارات أو             

 في النقابة وإلغاء كافة القرارات والتصرفات التي اتخذها المجلس بعد العاشـر مـن            إجراءات أو تصرفات  
 . شهر أيار واعتبارها غير قانونية

 
والـذي كـان   (وقد حسم الخالف حول مسألة اإلنتخابات في الجلسة الثانية من اجتماع الهيئة العامة العادي              

، حيث أقرت الهيئـة     ٢٢/٩/٢٠٠٠ رام اهللا بتاريخ     المنعقد في ) ٦/٥/٢٠٠٠استكماالً للجلسة التي تمت في      
 والقاضي بـأن يـتم انتخـاب       ١٩٩٩ لسنة   ٣ من قانون نقابة محامي فلسطين رقم        ٤٠العامة تفسير المادة    

النقيب من بين األعضاء الخمسة عشر لمجلس النقابة الذين يتم انتخابهم من أعضاء الهيئة العامـة للنقابـة                  
االجتماع تحديد موعد انتخابات مجلس النقابة في األسبوع األخير من شـهر شـباط          كما أقر   . بورقة واحدة 

 .، تطبيقاً لقانون تنظيم مهنة المحاماة٢٠٠١من العام 
 

 ٢٠٠٠نشاطات نقابة محامي فلسطين خالل عام 
 

 القيام ببعض مهامه، كاإلشـراف علـى        ٢٠٠٠واصل المجلس التأسيسي لنقابة محامي فلسطين خالل عام         
م مهنة المحاماة والمحامين، ومتابعة تسجيل المحامين المتدربين ومنحهم إجـازات ممارسـة المهنـة،               تنظي

كذلك واصل التعبير عن موقف تجاه الكثير من القضايا التي تهم           . وتلقي رسوم العضوية والتعاون والتقاعد    
 :المحامين ومهنة المحاماة بصورة عامة، يمكن إجمالها بما يلي

 
 محاٍم عن المرافعة أمام المحاكم أو مراجعة        ١٠٠٠ امتنع أكثر من     ٩/٢/٢٠٠٠وة النقابة في    استجابة لدع -

الدوائر الرسمية، ولمدة يومين، مطالبين بتسوية األوضاع القانونية والقضائية فـي األراضـي الفلسـطينية           
 عـدد مـن     وقد جاءت هذه الخطوة من قبل المحامين احتجاجاً علـى سـحب           . وإعادة األمور إلى نصابها   

 . الصالحيات من المحاكم المدنية إلى المحاكم العسكرية واألمنية مثل قضايا المخدرات والتموين
 
 أصـدر المجلـس     ٦/٢/٢٠٠٠ الحقاً لإلعتداء الذي تعرض له قضاة ومحكمة بداية بيت لحـم بتـاريخ               -

ساعة العاشـرة وحتـى السـاعة       التأسيسي بياناً دعا فيه المحامين إلى تعليق العمل أمام كافة المحاكم من ال            
 أدان فيـه  ٢٧/٢/٢٠٠٠، وصدر بيان آخـر بتـاريخ   ٧/٢/٢٠٠٠٦١الحادية عشرة من صباح يوم اإلثنين   

، وأعلـن اإلضـراب يـوم األحـد         ٢٥/٢/٢٠٠٠اإلعتداء على المحامي هشام أبو دقة في غزة بتـاريخ           
٢٧/٢/٢٠٠٠٦٢ . 
 

                                                        
 . ٧/٢/٢٠٠٠، القدس لإلطالع على نص البيان الكامل، أنظر صحيفة ٦١
٦٢٢٧/٢/٢٠٠٠، القدس البيان الكامل، أنظر صحيفة  لإلطالع على نص. 



 ١٠٣ 

 لنقابة محامي فلسطين في مدينة غـزة حفـالً          ، نظّم المجلس التأسيسي   ٢٠٠٠ في التاسع من شهر تموز       -
ومن الجـدير بالـذكر أن   . بمناسبة يوم المحامي الفلسطيني، حضره عدد من المحامين أعضاء الهيئة العامة    

 .اليوم المحدد للمحامي الفلسطيني هو التاسع من كانون األول وليس التاسع من شهر تموز
 
 بيانـاً  ٣١/٨/٢٠٠٠، أصدرت نقابة محامي فلسـطين فـي   ١/٩/٢٠٠٠ بمناسبة بدء السنة القضائية في       -

أكّدت فيه على أهمية تجسيد الدولة الفلسطينية واحترام سيادة القانون وتعزيز حقـوق اإلنسـان وإطـالق                 
كما توجهت  . الحريات العامة وصيانتها باعتبارها صمام األمان وضمان السيادة الداخلية للشعب الفلسطيني          

باإلضافة إلـى   . ٦٣للقضاء الفلسطيني الذي جسد احترام حقوق اإلنسان ومبدأ سيادة القانون         بالتحية والتقدير   
ذلك، أصدر المجلس التأسيسي العديد من البيانات التي تعبر عن موقف نقابة محامي فلسطين من االحـتالل         

 .اإلسرائيلي وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني
 

، إالّ  ٢٠٠٠على صعيد مهنة المحاماة ونقابة المحامين خالل عام         بالرغم من أهمية التطورات التي تمت       
:  أن المجلس التأسيسي الحالي لنقابة محامي فلسطين قصر بشكل واضح في العديد من المهـام، ومنهـا     

المماطلة في إجراء إنتخابات مجلس نقابة المحامين حتى مّل العديد من أعضاء الهيئة العامة عن حضور  
ه بفصل عدد كبير من العاملين في مؤسسات حقوق اإلنسان على خلفية معارضتهم ألداء              جلساته، وقيام 

كذلك، لم يقم المجلس التأسيسي منـذ تشـكيله عـام           . المجلس التأسيسي وتلكؤه في إجراء اإلنتخابات     
 بخطوات فاعلة إليقاف إعتداء السلطة التنفيذيـة علـى اختصاصـات            ٢٠٠٠ وحتى نهاية عام     ١٩٩٧

ضائية، وعدم احترام قراراتها، ولم يتقدم بأي مبادرات ملموسة من شأنها اإلرتقـاء بمهنـة               السلطة الق 
باإلضافة إلى ذلك، وقف المجلس التأسيسي موقفاً ال مبالياً من عدم انتظام العمل في السـلطة                . المحاماة

 .٢٩/٩/٢٠٠٠القضائية إبان انتفاضة األقصى المتواصلة منذ 
 

                                                        
 .٢/٩/٢٠٠٠، القدس لإلطالع على نص البيان الكامل، أنظر صحيفة ٦٣



 ١٠٤ 

 : تعاني منها السلطة القضائيةالصعوبات التي: ثانياً
 

، مثل تشـكيل مجلـس      ٢٠٠٠ال شك أن التغييرات اإليجابية التي طرأت على السلطة القضائية خالل عام             
القضاء األعلى، ورفد المحاكم بالكثير مما تحتاجه من مستلزمات تقنية ومكتبية، وتعيين عدد من المـدعين                

ساعدين قانونيين وإداريين ومحضرين وكتبـة، واإلعـالن عــن    العامين ووكالء النيابة العامة، وتعيين م     
تعيين قضاة، وتكثيف تدريب العاملين في سلك القضاء والنيابة العامة، واإلنخفـاض الملحـوظ فـي عـدد       

اإلشـكاليات التـي   /، قد قلّصت من حجم الصعوبات٢٠٠٠القضايا التي نظرتها المحاكم األمنية خالل العام  
ودون التقليل من أهمية التطورات أعاله، ال زالت السلطة القضائية تُعاني من            . لقضائيةتعاني منها السلطة ا   

 : مجموعة من اإلشكاليات الجوهرية األخرى، يمكن إجمالها على النحو التالي
 
 إزدواجية النظام القانوني والقضائي في الضفة الغربية وغزة. ١

منها السلطة القضائية ازدواجية النظام القـانوني والقضـائي   من أهم اإلشكاليات األساسية التي ظلّت تُعاني        
فتشريعات القضاء والنيابة العامة في الضفة الغربية وغزة مختلفـة، وكـٌل   . في الضفة الغربية وقطاع غزة    

وقد توفّرت فرصة جيدة لتوحيد النظـام القضـائي مـن    . ٦٤منها ينتمي إلى نظاٍم قانونٍي يختلف عن اآلخر      
ون السلطة القضائية، ومشروع القانون األساسي، ومشروع قانون تشكيل المحاكم، إالّ إن            خالل مشروع قان  

عدم مصادقة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية على هذه المشاريع أبقت علـى اإلزدواجيـة وحالـت دون                
 .٦٥التوحيد

 
 التدخل في أعمال السلطة القضائية وسلب العديد من صالحيات القضاء العادي. ٢

، مقارنـةً باألعــوام   ٢٠٠٠جع تداخل السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية نسبياً خـالل عـام           ترا
، لـم تعـد   ١٩٩٩فمنذ أن أنيطت بقاضي القضاة صالحيات إدارة شؤون القضاء في أواخر عـام         . السابقة

 اختصاصـات  وزارة العدل تتدخل في تعيين القضاة أو انتدابهم أو عزلهم، فقد أصبحت هذه األمـور مـن              
إالّ أن تدخل السلطة    . ١/٦/٢٠٠٠قاضي القضاة، ثم من اختصاصات مجلس القضاء األعلى الذي شُكّل في            

التنفيذية ال زال قائماً، ويأخذ أشكاالً مختلفة، منها عدم تخصيص ميزانية مستقلة للمجلس القضائي األعلـى،          
بة العامة، ويجعله عرضـةً إلبتـزاز السـلطة    مما يعرقل جهوده في تعيين المزيد من القضاة وأعضاء النيا      

 .التنفيذية
 

ومن أشكال تدخّل السلطة التنفيذية أيضاً، استمرار العديد من األجهزة األمنية ومكاتب المحافظـات فــي                
نظر الكثير من قضايا المواطنين، كمنازعات األراضي والعقارات وتحصيل الديون، وفرض حلول علـى              

 . المتخاصمين
 

                                                        
الضفة بالنظام القـانوين    القوانني السارية يف غزة متأثرة بالنظام القانوين األجنلوسكسوين املعمول به يف بريطانيا وبعض الدول األوروبية األخرى، بينما تتأثر القوانني الساريـة يف                       ٦٤

 ).الالتيين(الفرنس 
 أعلن رئيس جملس القضاء األعلى، رئيس احملكمة العليا السيد رضوان األغا، أن الرئيس ياسر عرفات وعده بالتوقيع                  ٣/٦/٢٠٠٠ يف تصرحيات نسبتها إليه الصحافة احمللية بتاريخ         ٦٥

 .، إالّ أنّ هذا مل يتحقق٢٠٠٠ من شهر أيلول من عام على قانون استقالل السلطة القضائية يف مدة أقصاها األول



 ١٠٥ 

فاإلعتـداء  . ر التدخل في عمل السلطة القضائية على السلطة التنفيذية، بل امتد ليشمل المـواطنين     ولم يقتص 
 بين حجم الضغط الذي يمكن أن يمارسه        ٦/٢/٢٠٠٠الذي تعرض له قضاة ومحكمة بداية بيت لحم بتاريخ          

 .٦٦المواطنون، مدعومين بالعشائر، على القضاة لدى إصدار قراراتهم
 

 في سحب العديد من صالحيات المحاكم النظامية العادية،         ٢٠٠٠لسلطة التنفيذية خالل عام     كذلك استمرت ا  
وتحويلها إلى محاكم أمن الدولة، األمر الذي يشكل خرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يفترض بموجبـه                 

 .أن ينفرد القضاء بالفصل في جميع المنازعات، دون أدنى تدخل من جانب السلطات األخرى
 

 اإلمتناع عن تنفيـذ الكثيـر مـن قـرارات     ٢٠٠٠باإلضافة إلى ذلك، واصلت السلطة التنفيذية خالل عام      
 . المحاكم، خاصة قرارات المحاكم العليا المتعلقة باإلفراج عن المعتقلين السياسيين

 
 النقص الحاد في عدد القضاة مقارنة مع عدد السكان وسوء توزيعهم. ٣

ويالحـظ ذلـك   . ينية تُعاني من نقص ملحوظ في عدد قضاة المحاكم بكافة درجاتها    ما زالت المحاكم الفلسط   
كذلك تُعاني محاكم الصلح والبدايـة فـي        . بصورة أوضح في محافظات الضفة الغربية منه محافظات غزة        

فـي  فبينما يعمل   . الضفة الغربية من سوء توزيع قضاتها، مقارنةً بأعداد السكان الذين تخدمهم هذه المحاكم            
محكمة بداية رام اهللا خمسة قضاة ويعمل في محكمة بداية بيت لحم ثالث قضاة، ال يعمل في محكمة بدايـة                    

وبينما يعمل في محكمة صلح أريحا قاضي صلح واحد ال يعمل في محكمـة صـلح              . الخليل سوى قاضيين  
 يتم زيـادة عـدد   ، حيث لم٢٠٠٠وقد ظلّت هذه المشكلة قائمة خالل عام      . الخليل سوى قاضي صلح واحد    

القضاة لمواجهة تزايد المنازعات الواردة إلى المحاكم، أو على األقّل سد النقص الناتج عن وفاة بعضهم أو                 
انتداب واستقالة البعض اآلخر، األمر الذي نتج عنه إطالة أمد البتّ في العدد المتزايد من القضايا الـواردة                  

  .إلى المحاكم أو المتراكمة عاماً بعد عام
 
 استمرار غياب التفتيش على المحاكم النظامية. ٤

ما زالت المحاكم النظامية تعمل في ظل غياب التفتيش القضائي على أدائها، األمـر الـذي ترتّـب عليـه                    
استمرار العديد من األخطاء والتجاوزات في أدائها، وإحباط البعض اآلخر عن مواصـلة العمـل الخـالّق           

وبمقارنة األحكام التي أصدرتها المحاكم الفلسـطينية فـي     .  بالتقويم واإلرشاد  والمبدع لعدم وجود جهة تقوم    
 وبعده، يتبين لنا مدى ضعف األحكام القضـائية         ١٩٦٧ظّل وجود التفتيش القضائي على أحكامها قبل عام         

 .  وافتقارها إلى التحليل القانوني بحدوده الدنيا١٩٦٧الصادرة بعد عام 
 
 تدني الرواتب. ٥

تحسن الذي طرأ على رواتب القضاة وأعضاء النيابة العامة بعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية، إالّ               رغم ال 
الهيئـة  وتـرى   .  شيكل ٦٠٠٠-٤٠٠٠أنّها ال زالت دون المستوى المطلوب، حيث تتراوح الرواتب بين           

إلعتبار قلة عدد القضـاة  وجوب رفع رواتب القضاة وأعضاء النيابة العامة بنسبة عالية، خاصةً إذا أخذنا با         
 .مقارنةً بأعداد العاملين في الوزارات والمؤسسات األخرى، وأهمية العمل الذي يقومون به

 

                                                        
 استقواء العشائر ودعمها بتكتالت معينة، واعترب أنّ جزًء منها بات خيلق رأياً عاماً ٢٤/١/٢٠٠٠ انتقد وزير العدل السيد فريح أبو مدين يف ورشة عمل دولية عقدت يف غزة بتاريخ ٦٦

 . ٢٥/١/٢٠٠٠ دس،القصحيفة : يؤثر يف القضاء للمزيد، أنظر 



 ١٠٦ 

 :دور الهيئـــة: ثالثاً
 

منذ تشكيل الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن وهي تولي السلطة القضائية أهمية خاصـة، منطلقـةً                
. سيخ حقوق اإلنسان في فلسطين تتمثل ببناء سلطة قضائية قوية ومسـتقلة   من قناعتها بأن أولى خطوات تر     

 دأبت الهيئة على دعم السلطة القضائية بكل الوسائل المتاحة، والتعبير عـن موقفهـا إزاء    ١٩٩٤ومنذ عام   
 هـو   ولعّل أهم األعمال التي تقوم بها الهيئة في دعمها للسلطة القضائية          . كافّة التطورات التي طرأت عليها    

تضمين تقريرها السنوي فصالً خاصاً يرصد كافّة التطورات والتغييرات التي طرأت علي السلطة القضائية              
 ٢٠٠٠وخـالل عـام   . خالل العام، ورفع توصياتها بهذا الخصوص إلى السلطتين التنفيذيـة والتشـريعية    

 :واصلت الهيئة جهودها في تعزيز السلطة القضائية من خالل األعمال التالية
 
يتناول عرضاً وتحليالً لبعض القضايا المحالة إلى محـاكم أمـن   " ال لعدالة الشارع  " إعداد تقرير بعنوان    .١

حذرت الهيئة في هذا التقريـر مـن خطـورة تـدخل     . الدولة والمحاكم العسكرية بسبب ضغط الرأي العام   
ـ            اكم العاديـة إلـى المحـاكم       الشارع في تحديد مجريات العدالة، وانتزاع بعض القضايا الجنائية من المح

وأوصت الهيئة في تقريرها بضرورة احترام صالحيات واختصاصات المحاكم المدنية، وتنفيـذ         . اإلستثنائية
جميع قراراتها وتمكينها من ممارسة صـالحياتها، والتوقـف نهائيـاً عـن سـلب هـذه االختصاصـات           

ا أعدت الهيئة تقريراً آخر في شـهر آب         كم. والصالحيات من خالل تحويل القضايا إلى محاكم أمن الدولة        
عرضـت فيـه موقـف      " ٢٠٠٠اإلعتقال السياسي من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية خالل عام          " بعنوان  

القضاء الفلسطيني الرافض لإلعتقال السياسي، وأوردت في تقريرهـا قائمـةً بأسـماء جميـع المعتقلـين                 
 . من محاكم العدل العليا الفلسطينيةالسياسيين الذين صدرت بحقّهم أحكام باإلفراج

 
 أعدت الهيئة ضمن مشروع إصالح القوانين ورقة نقدية لمشروع قانون تشـكيل             ٢٢/٢/٢٠٠٠بتاريخ  . ٢

المحاكم النظامية المقر بالقراءة العامة ورفعتها إلى اللجنة القانونية، كما شاركت في ورشـة العمـل التـي              
 . لمناقشة المشروع٢٠/٢/٢٠٠٠ التشريعي في رام اهللا بتاريخ عقدتها اللجنة القانونية في المجلس

 
تضمين زاوية ثابتة في فصلية الهيئة، التي تصدر مرة كل ثالثة أشهر، تتنـاول بـالعرض والتحليـل                  . ٣

 .التطورات التي تطرأ على السلطة القضائية خالل الفترة التي تغطيها الفصلية
 
ة األوضاع السيئة التي تعاني منها محكمتا صلح دورا والخليل،           تابعت الهيئة قضي   ٢٠/٥/٢٠٠٠بتاريخ  . ٤

والنقص الحاد في عدد العاملين في هاتين المحكمتين من قضاة ومحضرين وكتبة، وضـعف تجهيزاتهمـا                
رئـيس  -وقد توجهت الهيئة بخطاب إلى السيد وزير العدل، وآخر إلى قاضـي القضـاة               . التقنية والمكتبية 

دعتهما إلى إجراء الالزم لتحسين أوضاع الجهاز القضائي في محافظة الخليل مـن            مجلس القضاء األعلى،    
وقد تلقت الهيئة رداً من السيد رئيس مجلس القضـاء األعلـى، قاضـي              . أجل رفع المعاناة عن المواطنين    

القضاة المستشار رضوان اآلغا، وهو عبارة عن كتاب موجه إلى رئيس ديوان الموظفين يدعو فيه الديوان                
إلى إنتداب أو نقل أو تعيين موظفين للعمل بمحكمة صلح دورا، على أن يكون األول للعمـل فـي وظيفـة         

أما بالنسـبة   . محضر، والثاني للعمل بدائرة إجراء صلح دورا، وكذلك موظفين للعمل بمحكمة صلح الخليل            



 ١٠٧ 

تحـت نظـر مجلـس      لتعيين قاضي صلح لمحكمة الخليل، فقد رد رئيس مجلس القضاء األعلى أن األمر              
 .القضاء األعلى للدراسة

 
، ٦/٢/٢٠٠٠الحقاً لتعرض قضاة ومحكمة بداية بيت لحم إلى اعتداء مجموعة من المواطنين بتـاريخ               . ٥

ومنع المواطنين والقضاة والعاملين في المحكمة من الدخول إلى المحكمة أو الخـروج منهـا، أصــدرت            
ء الذي تعرض له القضاة وهم في مجلس القضاء، واعتبـرت أن            الهيئة بياناً حذرت فيه من خطورة اإلعتدا      

اإلعتداء يمثّل انعكاساً إلهمال وتهميش السلطة التنفيذية للسـلطة القضـائية، وعـدم احتـرام قراراتهـا،                 
واإلنتقاص المستمر من صالحياتها، األمر الذي سهل التطاول عليها وعلى أعضائها من قبل مجموعة مـن      

 . نونالخارجين عن القا
 
كذلك قامت الهيئة من خالل مشاريعها المتعددة، خاصة مشروع التوعية الجماهيرية، بتخصيص العديـد             . ٦

من نشاطاتها لتوعية المواطنين بالقضاء وسلطاته واختصاصاته، وضرورة دعمه من خالل اللجـوء إليـه               
 .اء قد يتعرض لهعند الحاجة للتقاضي، وضرورة التقيد بتنفيذ قراراته، وحمايته من أي اعتد



 ١٠٨ 

 :التوصيـــات:  رابعاً
 

أن بعض اإلشكاليات التي كانت تُعاني منهـا السـلطة   الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المـواطن  ترى  
 ترى أن الجزء األهم     الهيئةلكن  . القضائية قد تم حلّها وبوشر في اتخاذ إجراءات عملية لحّل البعض اآلخر           

وفي سبيل حّل الجزء المتبقّي من هذه اإلشكاليات التي ال زالت تُعاني منهـا      . لّه بعد من اإلشكاليات لم يتم ح    
 للسلطة الوطنية الفلسطينية والجهات المسـؤولة عـن السـلطة القضـائية     الهيئةالسلطة القضائية، توصي   

 :بضرورة العمل على ما يلي
 
نوية السابقة، التي لم يتم األخذ بها حتى نهاية          التأكيد على توصياتها الواردة في تقاريرها الس       الهيئةتعيد  . ١

، والمتعلّقة بضرورة التصديق على مشروع القانون األساسي ومشروع قانون السلطة القضائية،            ٢٠٠٠عام  
على ضرورة التصديق علـى مشـروع       الهيئة  كما تؤكّد   . الذين أقرهما المجلس التشريعي منذ فترة طويلة      

إن من شـأن   . ٢٠٠٠من المجلس التشريعي الفلسطيني منذ شهر أيار من العام          قانون تشكيل المحاكم المقر     
المصادقة على مشاريع القوانين أعاله المساهمة أيضاً في حّل اإلشكاليات المترتّبة على إزدواجيـة النظـام          

 .القضائي في الضفة الغربية وقطاع غزة
 
س القضائي األعلى نحو تعزيـز اسـتقالل السـلطة           أن تقدماً إيجابياً طرأ بعد تشكيل المجل       الهيئةترى  . ٢

بضرورة اإلسراع في منح المجلـس      الهيئة  وحتى يكون إستقالل القضاء حقيقياً وكامالً، توصي        . القضائية
القضائي ميزانيته المستقلة عن ميزانية وزارة العدل أو أي جهة تنفيذية أخرى، وضرورة اعتبار ميزانيـة                

 .لموازنة العامةالمجلس القضائي جزءاً من ا
 
التوقّف التام والنهائي عن سحب صالحيات واختصاصات المحاكم العادية لصالح المحـاكم العسـكرية،    . ٣

بضرورة التوقف عن توسـيع صـالحيات       الهيئة  كذلك، توصي   . وحصر األخيرة في محاكمة العسكريين    
 .محاكم أمن الدولة، والنظر جدياً في إمكانية إلغائها

 
 للمجلس القضائي األعلى بضرورة مواصلة جلساته، واتخاذ إجراءات عمليـة وفعالــة             ئةالهيتوصي  . ٤

 . لحّل اإلشكاليات الناتجة عن اإلغالق والحصار اإلسرائيلي
 
ضرورة اإلستمرار في تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة والطواقم المساندة لهم، ووضع الحـوافز              . ٥

 اإلنخراط بفاعلية وجدية في التدريب الذي تـوفره لهـم الكثيـر مـن               والضوابط الكفيلة بضمان مواصلة   
 .المؤسسات المحلية واألجنبية، كأن يكون التدريب جزءاً من تقييمهم وبالتالي ترقيتهم

 
للجهات الفلسطينية ذات العالقة بمشاريع دعم السلطة القضائية بضرورة تنسيق الجهـود            الهيئة  توصي  . ٦

قي أموال الدعم من الجهات المانحة، أو في تنفيذ هذه المشاريع، حتى يـتم اإلنتفـاع             فيما بينها، سواء في تل    
 .من هذه األموال بأكبر قدر ممكن

 



 ١٠٩ 

هـذا إضـافة   . ضرورة رفع رواتب القضاة وأعضاء النيابة العامة نظراً ألهمية العمل الذي يقومون به        . ٧
 .ء النيابة العامة، وتحسين شروط عملهمإلى توفير األمن الوظيفي والحماية الشخصية للقضاة وأعضا

 
ضرورة إصالح وترميم وتوسيع المباني التي تشغلها طواقم السلطة القضائية، لتكون كافية إلسـتيعاب              . ٨

المواطنين من جهة، ولتكون مريحة للقضاة والمحامين من جهة ثانية، ولتكـون موضـع إحتـرام جميـع                  
 .المعنيين من جهة ثالثة

 
مـن كتبـة ومحضـرين      ( على رفع مستوى كفاءة وأهلية الطواقم المسـاندة للقضـاة            ضرورة العمل .  ٩

 ).ومساعدين قانونيين
 

ضرورة إجراء انتخابات المجلس التأسيسي لنقابة محامي فلسطين في موعدها المحدد، وهـو شـهر               . ١٠
التـذرع  ، وهذا يتطلب من المجلس التأسيسي البدء في إجـراء الترتيبـات الالزمـة وعـدم               ٢٠٠١شباط  

 .بالظروف السياسية واألمنية القائمة لغرض التأجيل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١١١ 
 

 
 السلطــة التنفيذيـة   : الفصل الثالث

 
 

 :مقدمــة
 

 وهيمنتهـا علـى بـاقي       ،تعتبر السلطة التنفيذية محور اهتمام وعمل الهيئة، بسبب حجم ونفوذ هذه السلطة           
وامتالكهـا المصـادر     السلطات وتدخلها في أعمالها من حين إلى أخر، فضالً عن تركز القرار في يـدها              

غيـاب اإلطـار    في ظـل     ، أهمية مراقبة السلطة التنفيذية في الحالة الفلسطينية       ادزدوفي المقابل، ت  . المالية
 . مع بعضها البعضعالقاتها والمنظم ل،الدستوري والقانوني الضابط لعمل السلطات الثالث

 
تقـديم  قـدرتها علـى      وتحد من    ،التي تقيد عملها  الموضوعية  تواجه السلطة التنفيذية عدداً من الصعوبات       

 على  ،في الوقت الحالي  ،   الكاملة الفلسطينية ال تملك السيطرة   السلطة الوطنية   ف . للمواطنين الزمةت ال الخدما
المصادر الطبيعية في هذه األراضي، في حين أنهـا مسـؤولة مـدنياً    واألراضي الفلسطينية    من جزء كبير 

بر والحدود الخارجية مـا  جميع المعاو.  باستثناء سكان القدس،عـن السكان في قطاع غزة والضفة الغربية  
 . مما يقيد حرية الحركة والوصول إلى األسواق الخارجية،زالت تحت سيطرة إسرائيل

 
بالحالة العامـة لمؤسسـات السـلطة الوطنيـة     تمثل  ت،تواجه السلطة التنفيذية   وهناك صعوبة من نوع آخر    

غيـاب  ف.  والسياسـات التنمويـة    غياب الهيكليـات العامـة     ذاتية بسبب    إشكاالتالفلسطينية وما تعانيه من     
 ،إلى تداخل الصالحيات بين الوزارات واألجهزة والهيئات التابعة للسلطة التنفيذية         يؤدي  الهيكليات اإلدارية   

 كما يؤدي غياب السياسات التنموية إلـى عـدم          .وتقديم الخدمات المسؤوليات  في  وإلى تنازع هذه الجهات     
والمؤسسات الرسمية، وبالتالي تعدد االجتهادات التي قد تصل        وجود رؤية واضحة وموحدة لدى الوزارات       

 .حد التعارض داخل الجهاز الحكومي الواحد
 

بدأ بتحديد بنية وهيكلية السـلطة    يو.  اإلشكاالت األساسية التي تعاني منها السلطة التنفيذية       يتناول هذا الفصل  
  مزيـداً مـن     الضرورة يما لم تقتض   ،كل عام تطرق إلى أداء الوزارات واألجهزة المدنية بش      ي ثم   ،التنفيذية

 وفي نهايـة الفصـل   . وحالة مراكز اإلصالح والتأهيل،التوسع، ليتم بعد ذلك تقييم أوضاع األجهزة األمنية      
 .مناسبة لتحسين األداءتراها الهيئة  بعض االقتراحات والتوصيات التي يتم إيراد

  
 



 ١١٢ 
 

 :البنية العامة والهيكلية اإلدارية:  أوالً
 

 وجهـازاً سياسـياً     ،من اإلدارة المدنية اإلسرائيلية   ضعيفاً  ورثت السلطة الوطنية الفلسطينية جهازاً حكومياً       
زالت البنى التحتية للعديـد مـن مؤسسـات السـلطة           وما   .غير مهيأ إدارياً من منظمة التحرير الفلسطينية      

 عـن هـا   فيعدد الموظفين والعاملين     بسبب زيادة    ،الوطنية الفلسطينية غير محدثة، ومتضخمة إلى حد كبير       
 تحتفظزال الجهاز الحكومي الفلسطيني مبنياً على الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، و            وما   .المطلوب

 .من هاتين المنطقتينكل في مستويين إداريين متوازيين ب ات الحكوميةمؤسسال و اتوزارال أغلب
 

اً كبيراً من الوزارات والمؤسسات المدنية واألجهـزة األمنيـة،          هيكلية اإلدارية للسلطة التنفيذية عدد    تشمل ال 
انعكاسات جديـة    الكبير من المؤسسات     عددلهذا ا ول.  وشبه الحكومية  فضالً عن المجالس والهيئات الحكومية    

 إلـى    أحيانـاً  ويـؤدي  التخطـيط تكاثر المؤسسات يشير إلى غياب      ف .على األداء اإلداري للسلطة التنفيذية    
 أدى إلـى ازدواجيـة   كما أن وجود هذا العدد الكبير من المؤسسات واإلدارات . اسات التنموية تضارب السي 

كمـا أدى إلـى تشـويه     . مهام متماثلة، وتنازع الصالحيات   بمؤسسات مختلفة   إلى قيام   بدورها  أدت   ،كبيرة
 بـين الـوزارات   البنية التنظيمية للسلطة التنفيذية، حيث انعكس ذلك في عدم التوازن في الحجم والمـوارد          

 وبين المستويات اإلدارية المختلفة في كل منها، وبالتالي فإن بعضها أكبر مـن اللـزوم                ،والهيئات المختلفة 
 .١وبعضها أصغر من الضروري، قياساً بالمهام الموكلة إليها وبالمستفيدين المقصودين

 
 إذ ال توجـد إحصـائيات أو     .لعدد الموظفين في السلطة الوطنيـة الفلسـطينية       ورسمي  ال يوجد رقم دقيق     

عدد الموظفين متوفرة فـي  عن  إنما هناك أرقام تقريبية ،هذا الخصوصبمعطيات رسمية فلسطينية منشورة   
. ٢المجلس التشـريعي  بعض التقارير التي تقدمها جهات فلسطينية إلى الدول المانحة، أو في تقديرات لجان              

 أي أن القطاع الحكومي يسـتقطب مـا         .موظف ألف   ١٣٠ى  إل،  التقديراتوفق هذه    ،يصل عدد الموظفين  
 .٣من مجموع األيدي العاملة في فلسطين% ٢٥يزيد عن 

 
 عبئاً كبيراً يثقل على الخزينة العامة للسلطة الوطنية الفلسـطينية،            القطاع العام  يخلق العدد المتزايد لموظفي   

ند األجور مـن مجمـوع الموازنـة       يعمل على زيادة نسبة ب    و ،تمويل أجور وتقاعد هذه األعداد    خاصة في   
 ينطـوي علـى بطالـة    هكما أن .٤الجارية على حساب بنود أخرى، مثل الصيانة وشراء الخدمات المطلوبة    

وعلى الـرغم مـن االنتقـادات    .  في أماكن العمل   اً وازدحام ، الحكومي  األداء مقنعة، ويسبب عدم كفاءة في    
 أي إجراءات إلصـالح الوضـع أو   ٢٠٠٠تخذ خالل العام العديدة التي وجهت سابقاً إلى هذه السياسة، لم ت  

 .لتقويم المسار

                                                
 ).١٩٩٩مركز البحوث والدراسات الفلسطينية، : نابلس ( تقوية مؤسسات السلطة الفلسطينيةايغ وخليل الشقاقي، يزيد ص١
 اهليئة إىل وزارة املالية وديوان املوظفني ملعرفة الرقم احلقيقي والرمسي ملوظفي القطاع العام، إال أن كلتا اجلهتني تذرعتا بعـدم تـوفر هـذه                       توجهت ٢

 أو ألسباب إدارية تتعلق بتنازع الصالحيات املمنوحة لكـل          ، إما ألسباب جغرافية تتمثل يف الفصل بني الضفة الغربية وقطاع غزة           ،االحصائيات لديها 
 .منهما

 .، نقالً عن الدكتور عاطف عالونة وكيل وزارة املالية يف السلطة الوطنية الفلسطينية٤/٤/٢٠٠٠  احلياة اجلديدة، صحيفة ٣
 ).٢٠٠٠اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن، : رام اهللا (ب املالية والقانونية للموازنة الفلسطينيةاجلوان نضال صربي، ٤



 ١١٣ 
 

 :الوزارات والمؤسسات المدنية:  ثانياً
  

" ٢٠٠٠بيت لحـم    "ن هما ملف    ان وزاري امنصبووزارة عاملة،   ) ٢٨(يوجد في السلطة الوطنية الفلسطينية      
أنشئت بموجب قرار رئاسي أو     كثر من أربعين مؤسسة وهيئة      أ و ، دولة ي وزير ، إضافة إلى  "القدس"وملف  

لسـنة  ) ٢(بموجب المرسوم الرئاسـي رقـم       السلطة الوطنية الفلسطينية،    احتفظ رئيس   وقد   .بقانون خاص 
 زالـت وزارات التربيـة والتعلـيم،        مـا  و . بحقيبـة الداخليـة    ، الذي شكل مجلس الوزراء الحالي     ١٩٩٨

 . دون وزراءبالشباب والرياضة، والداخلية واألوقـاف، و
 
وبين اجتماعات  ه واضحة بينأو وضع حدود صالحيات مجلس الوزراء،     توضيح   ٢٠٠٠م يتم خالل عام     ول

اجتماعات مجلس الوزراء غير    ف ".اجتماعات القيادة " التي تسمى    القيادة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية    
 األجهـزة   لومسؤوو ،سطينيةها أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفل      في ويشارك   ،محصورة بالوزراء 
 . ممثلون عن الفصائل الفلسطينية إليها، ومستشارو الرئيس، وفي بعض الحاالت ينضماألمنية الفلسطينية

 
 زالت العالقة بين الوزارات والمؤسسات المدنية للسلطة الوطنية الفلسطينية محكومة بالتنافس والتـداخل              ما

المسـؤوليات  عدم وضوح    و ،اإلدارية إلى تنازع الصالحيات   غياب الهيكليات   ظل  الوظيفي، مما يؤدي في     
أو تقصر فـي أداء مهامهـا   ،  قد تدعي صالحيات ليست من حقها   فبعض الجهات  .بين الوزارات واألجهزة  

 تنازع االختصاصات الحاصل بـين وزارة األشـغال         في ويظهر ذلك واضحاً     .عدم االختصاص ب متذرعة
 .تنفيذ مشاريع البنية التحتية في مناطق السلطة الوطنيـة        بشأن   ،"بكدار"المجلس الفلسطيني لإلعمار    العامة و 

مثال آخر على هذا التداخل الوظيفي يكمن في العالقة بين المحافظين المعينين من قبل وزارة الداخلية مـن                 
 .الهيئات المحلية من جهة ثانية بخصوص تنظيم المدنبين جهة، و

 
 وخير مثـال علـى      .عملها والطريقة التي تؤدي بها      ، من الوزارات  تثور انتقادات أساسية حول نشاط عدد     

ذلك وزارة االتصاالت واالمتياز الممنوح لشركة االتصاالت الفلسطينية فـي منـاطق السـلطة الوطنيـة                
نشر عقد االمتياز الذي تعمل بموجبه الشركة، وبالتالي ليس واضـحاً موعـد انتهـاء              تم   إذ لم ي   .الفلسطينية

آليـات مراقبـة أداء   والشروط الخاصة بتعرفة المكالمات التي تفرضـها الشـركة،   و ،الخدمةاحتكار تقديم  
 . ونوعية الخدمات التي تقدمها للمستهلكين،الشركة

 
عدم قيامها بالدفاع عـن حقـوق أصـحاب التـراخيص           بسبب   ، وزارة اإلعالم   على انتقادات تثوركذلك  

والمسموع أو من الصحف والمجالت، لدى تعرض هـذه         منها، من مؤسسات اإلعالم المرئي      لهم  الممنوحة  
 .المؤسسات إلى مضايقات من األجهزة األمنية، سواء ألشخاص مديريها باالعتقال أو لمؤسساتهم باإلغالق

 
. عدد من اإلشكاالت في عمـل هـذه المؤسسـات         إلى  غياب التنسيق بين الوزارات واألجهزة المدنية       أدى  
 قيام وزيرة الشؤون االجتماعية بتقـديم اسـتقالتها   ،٢٠٠٠ قعت خالل عامن أبرز هذه الحاالت التي و   ـوم

 احتجاجاً على عدم قيام وزارة المالية بصـرف مخصصـات وزارة الشـؤون            ،إلى رئيس السلطة الوطنية   
االجتماعية عن شهري كانون ثاني وشباط، فضالً عن قيـام وزارة الماليـة بخفـض موازنـة الشـؤون                   



 ١١٤ 
 

جع الوزيرة عن استقالتها إال بعد تدخل الرئيس ووعده بحل القضية مع            ارت ولم ت  .٢٠٠٠اإلجتماعية للعـام   
 .وزارة المالية



 ١١٥ 
 

 :أداء السلطة التنفيذية خالل انتفاضة األقصى
 

السلطة مؤسسات  و أن العديد من الوزارات      ،٢٠٠٠ التي اندلعت في نهاية أيلول       ،انتفاضة األقصى أظهرت  
تعطل العمل في العديـد مـن       فخالل االنتفاضة،    .اطي مع مثل هذه األحداث    الفلسطينية لم تكن مستعدة للتع    

 ،المرافق الحيوية للسلطة الوطنية الفلسطينية، نتيجة اإلغالق اإلسرائيلي للضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة               
 على الموظفين   بالتالي عدم قدرة عدد كبير من      و ،الفلسطينية الخاضعة لسيطرة السلطة  ) أ(وحصار المناطق   

  .اللتحاق بأماكن عملهملنقل بين المحافظات الت
 

 التعامل مع الحصار واإلغالق اإلسرائيلي المفروض علـى         فيتفاوتت قدرة الوزارات والمؤسسات المدنية      
شل عمـل بعـض الـوزارات واألجهـزة         أدى اإلغالق إلى     ففي حين    .مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية   

 وتمكنت من إعـادة توزيـع       ، طوارئ خاصة بها   خطط وضعن  المدنية، تمكنت وزارات وأجهزة أخرى م     
 ويبـرز فـي هـذا       .موظفيها، بما يكفل استمرار مكاتبها ودوائرها في العمل وتقديم الخدمة إلى المواطنين           

 مـن  ،ثار اإلغالق على العملية التعليميةآ التي تمكنت من تخفيف ،الصدد ما قامت به وزارة التربية والتعليم    
 . لسد الفراغ الناشئ عن تغيب زمالئهم،علمين إلى مراكز بديلة في مناطق سكناهمخالل توجيه الم

 
 المعتمد بشكل كبير على إسرائيل، لخسائر كبيرة فـي االنتفاضـة، وحصـل              ،تعرض االقتصاد الفلسطيني  

ش  وتشـوي  ،الوفاء بالتزاماتها المالية تجـاه المـوظفين      على  تأخير على مقدرة السلطة الوطنية الفلسطينية       
وظهر ذلك بوضوح من تأخر صرف رواتب موظفي السلطة         . ملموس تجاه الموردين بموجب عقود خاصة     

 شهور االنتفاضة، وباألخص راتب شهر تشرين ثاني، نتيجة عدم تحويل إسرائيل مسـتحقات     خاللالوطنية  
 مثـل   ،التموينيةكما تعرضت إمدادات المواد     . السلطة الوطنية الفلسطينية وعائداتها من الرسوم والضرائب      

أتي من إسرائيل أو    ي المواد األساسية     هذه  زال الجزء األهم من    فماالغاز والوقود والكهرباء، إلى االنقطاع،      
 .مرعن طريقهاي
 

 الطبي والدفاع المدني، فقـد      جهازكما كشفت االنتفاضة عن أوجه قصور في عمل مؤسسات أخرى، مثل ال           
لكافيين لمواجهة اآلثار التي نجمت عن انتفاضة األقصى وحاالت         اتضح عدم جاهزيتهما بالقدر والمستوى ا     

ورغم الجهود الكبيرة واالستثنائية التي بذلتها وزارة الصحة الفلسطينية واألجهـزة           . الطوارئ التي رافقتها  
عدم كفاية مخزون    حالة الطوارئ قد كشفت عن    الصحية الحكومية األخرى خالل انتفاضة األقصى، إال أن         

ر أو كفاية التجهيزات    ة في المستشفيات، وعدم توفّ    عدم كفاية األسر  وعدم كفاية سيارات اإلسعاف،     والدواء،  
 المنصـف غيـر    التوزيـع    إلـى  إضافةهذا  . الحديثة، وعدم كفاية أعداد األطباء والطواقم الطبية األخرى       

 .٥جة بعض األمراضللخدمات والمرافق الطبية، فضالً عن عدم توفر أو كفاية األقسام المتخصصة بمعال
 

 والعاملون فيه خـالل االنتفاضـة، إال أن         يهورغم الجهود التي بذلها القائمون عل      ،أما جهاز الدفاع المدني   
 لقد تبين عدم جاهزيته في مجال       .إلى الحد المطلوب لمواجهة حاالت الطوارئ     األداء العام للجهاز لم يصل      

إضافة إلـى   . صف اإلسرائيلي، وطرق اإلخالء والحماية    توجيه وتوعية المواطنين بشأن التصرف أثناء الق      

                                                
 ).٢٠٠٠اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن،: رام اهللا  (  اجلاهزية الطبية الفلسطينية حلاالت الطوارئ:أنظر   ملزيد من املعلومات،٥



 ١١٦ 
 

عدم توفر أو كفاية المعدات واألجهزة      وعدم كفاية مراكز جهاز الدفاع المدني وازدواجية إدارة هذا الجهاز،           
  .الالزمة

 
 :الموازنة العامة:  ثالثاً

 
 وتحـدد العالقـة بينهمـا،    ،لة تقدر فيها نفقات وإيرادات الدو،الموازنة العامة هي خطة مالية تصدر بقانون  

وتـؤدي الموازنـة   . وتوجههما معا نحو تحقيق أهداف معينة خالل فترة زمنية قادمة، غالباً ما تكون سـنة         
ال يمكـن   ف . وفي تنفيذ خططها االقتصادية واالجتماعية     ،العامة دوراً مهما في قيام الدولة بوظائفها اإلدارية       

 . إذا رصدت االعتمادات الالزمة لهتقديم أية خدمات أو تنفيذ أي مشروع إال
 

 المراحل التي يجب أن يمـر بهـا       ١٩٩٨ لسنة   ٧رقم  " قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية     "ينظم  
قانون الموازنة العامة، والجهات المختصة بإعدادها، وأقسامها، وكيفية تنفيذها، والجهة المختصة بالرقابـة             

يضاً على وجوب تقديم مشروع قانون الموازنة من قبل مجلس الوزراء إلـى            وينص القانون أ  . على تنفيذها 
 ).٣مادة ( قبل شهرين من بدء السنة المالية على األقل ،المجلس التشريعي

 
م الموازنة العامـة، تقـديم      ينظت وألول مرة منذ تشكيل المجلس التشريعي وإقرار قانون          ،٢٠٠٠شهد عام   

 إذ قدمت في شهر كـانون       ،اء إلى المجلس التشريعي في الموعد المحدد      الموازنة السنوية من مجلس الوزر    
 بكونها جاءت من دون عجز مالي، واقتصر العجز         ٢٠٠٠ وقد تميزت الموازنة السنوية للعام       .٢٠٠٠ثاني  

 . مليون دوالر٥٨,١٤ التي بلغت ،١٩٩٩فيها على متأخرات سنة 
 

، ورفعه إلى   ٢٦/١/٢٠٠٠ الموازنة العامة بتاريخ     صادق المجلس التشريعي الفلسطيني على مشروع قانون      
 مما يعد عيباً شكلياً في القانون، ونقصاً        ،الوقائع الفلسطينية  لم ينشر قانون الموازنة في      . الرئيس إلصداره 

 .في اإلجراءات القانونية األساسية لتشريعه
 

 :قطاعات أساسيةيظهر من مواد مشروع قانون الموازنة أن اإلنفاق الحكومي تركز في خمسة 
 
 .من إجمالي الموازنة % ٣٥,١٤ بنسبة :  الشرطة واألمن العام-
 .من إجمالي الموازنة % ١٨,٣٦ بنسبة :  التعليم-
 .من إجمالي الموازنة % ٩,٨ بنسبة :  الصحة-
 .من إجمالي الموازنة % ٦,١ بنسبة :  الرئاسة-
 .ةمن إجمالي الموازن% ٥،٥ بنسبة :  الشؤون اإلجتماعية-
 
 
 
 



 ١١٧ 
 

 من إجمالي النفقات العامة، أما باقي مفردات اإلنفاق العـام فـي             ٧٤،٩وتشكل المعطيات السابقة ما نسبته      
 : فتم توزيعها كما يلي،الموازنة الفلسطينية

 
 بنسـبة  :)موازنة الوزارة إضافة إلى إعانات مقدمة إلى عدد من الهيئـات والمؤسسـات  (  وزارة المالية    -

 .الموازنةمن إجمالي  % ١١,٥
 .٦من إجمالي الموازنة % ١٤ بنسبة :  جميع الوزارات والمؤسسات األخرى للسلطة الوطنية الفلسطينية-
 

 لألولويات الوطنية على المسـتوى االقتصـادي        ٢٠٠٠يفتقر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية        
الخليل، نابلس، رام اهللا، غزة، سـلفيت،  بيت لحم،   (تركـز التطوير في المدن     كما يالحظ   . الكلي والقطاعي 

كما لم يوضح المشروع    .  بينما ال تحظى القدس بنسبة مالئمة من مشاريع التطوير         ،)أريحا، طوباس، جنين  
  .ثلث النفقات التطويرية

 
 بشكل كبيـر علـى تحـويالت        ، والنفقات العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية     ،يعتمد تمويل الجهاز الحكومي   

 وتصل نسبة المدخوالت من الجمارك      . السلطة الفلسطينية  والجمارك التي تجمعها إسرائيل لصالح    الضرائب  
من مجمل المدخوالت للخزينة العامة، وتحتل هذه العـائدات المرتبـة األولـى مـن      % ٤٦والمكوس إلى   

عانـات والمـنح   ، يليها فـي األهميـة اإل   ٧ناحية األهمية في سلم مصادر تمويل الموازنة العامة الفلسطينية        
 .٨ ثم الرسوم المحصلة مقابل الخدمات التي تقدمها السلطة، وبالتالي تأتي الضرائب المباشرة،الدولية

 
يتمثـل  و .ا زالت الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية تعاني من مشكلة تعدد صناديق الخزينة العامة      م

 تـأتي  ،ويل برامج مختلفة في الـوزارات الحكوميـة   ذلك بوجود العديد من المساعدات والمنح الموجهة لتم       
 ٧ من قانون تنظيم الموازنة رقم       ١٣ -١١ وهذا يخالف المواد     ،مباشرة لصناديق هذه الوزارات والمشاريع    

 ال تدخل   ، مثل الرسوم المحصلة من المحروقات ورسوم التبغ       ،كما أن هناك بعض اإليرادات    . ١٩٩٨لسنة  
ازنة الدولة، وينطبق األمر على اإليرادات الناتجة عن أربـاح الشـركات            بصورة منتظمة إلى إيرادات مو    

 .٩الحكومية

                                                
 نسبة يف جمموعهاتتجاوز فاألرقام .  يف الس التشريعيجلنة املوازنة والشؤون املالية، واملستمدة من تقرير األرقام الواردة أعاله عدم دقةتالحظ اهليئة  ٦

س  واليت جيب أن تعامل ا مشاريع املوازنة من قبل ال، وهذا يعد خلالً يف عملية التدقيق والفحص لألرقام واملعطيات.%١٠٠,٤ لتصل إىل ،%١٠٠
احلاجة إىل وجود تدقيق إضايف من قبل هيئات رمسية أخرى، مثل هيئة الرقابة العامة، أو تعيني جهاز مايل يكشف كما . التشريعي وجلانه املتخصصة

لقاء مع النائب : راجع .متخصص يف املوازنات والشؤون املالية يف الس التشريعي للعمل مع جلنة املوازنة ومساعدا يف التدقيق والتحضري لتقرير اللجنة
 .٢٠٠٠، العدد الثاين، جملة الس التشريعيداوود الزير، 

 .٢٠٠٠، العدد األول، جملة الس التشريعي، ٢٠٠٠ حممد ناجي، قراءة يف موازنة السنة املالية ٧
 .  نضال صربي، مرجع سابق٨
 . نضال صربي، مرجع سابق٩



 ١١٨ 
 

 :األجهزة األمنية:  رابعاً
 

المخابرات العامة،  واألمن الوطني،   و هي الشرطة المدنية،      أمنية،  ثمانية أجهزة  طة الفلسطينية ليوجد في الس  
 ويتفرع  .الشرطة البحرية والستخبارات العسكرية،   اوالدفاع المدني،   وقوات أمن الرئاسة،     و األمن الوقائي، و

 .الفروعاإلدارات وعن هذه األجهزة عدد من األقسام و
 

األجهزة األمنية المذكورة بشكل مستقل عن بعضها، وأحياناً تعمل فروع الجهاز الواحد الموجودة في              تعمل  
رغم وجود  و .نسيق بينها ضعيفا   الت وما زال الضفة الغربية بشكل مستقل عن تلك الموجودة في قطاع غزة،           

 زالـت غيـر     مـا  بقيادة األمن الوطني، إال أن هذه الغرفة          األمنية، غرفة عمليات مشتركة لجميع األجهزة    
 مما يزيد من خطـر التـداخل    هذه الغرفة،من خاللفي حال حدوث تنسيق فإنه ال يتم، في العادة، مفعلة، و 

 ١٠.يناطن تعاملها مع المولدىفي صالحيات األجهزة 
 

 .تنظيم عالقاتها مع المواطنين بشكل أفضل من السـابق        ،  ٢٠٠٠ عام    خالل حاولت بعض األجهزة األمنية   
 والتي دعا فيهـا     ،يظهر ذلك في التعليمات التي أصدرها مدير عام الشرطة الفلسطينية إلى قيادات الشرطة            

أوامـر  جميـع  أن ي هذه التعليمـات     جاء ف  وقد   .١١إلى تنظيم العالقة بين الشرطة والمواطنين وفقاً للقانون       
  .القبض والتوقيف وتفتيش األشخاص والعقارات من اختصاص المدعي العام

 
، حـاالت بعـض ال   فـي     جهاز الشـرطة تجـاوز،     بل أن . بشكل كامل التقيد بهذه التعليمات لم يكن      لكن  و

دد من محطات اإلذاعـة     صالحياته واتخذ قرارات غير قانونية، مثل قيام جهاز المباحث الجنائية بإغالق ع           
والتلفزة دون قرار قضائي وخارج حدود اختصاص الجهاز، مخالفاً بذلك قانون المطبوعات والنشر لسـنة               

 .١٢ وتعليمات مجلس الوزراء بشأن ترخيص محطات البث المحلية،١٩٩٥
 

ألداء تحسين ا  الحاصلين على شهادات جامعية، بغرض       توظيفكثفت بعض األجهزة األمنية من سياسة       لقد  
 زاد اهتمام جهاز األمن الوقائي في الضفة الغربيـة          ، فعلى سبيل المثال   .الوظيفي للعاملين في هذه األجهزة    

 الجهـاز   لدى ، وبلغ عدد الحقوقيين العاملين    ه وفروع هالجامعية لدى مختلف دوائر     حملة الشهادات  بتوظيف
 .عن العام الماضي بزيادة حوالي ثالثين شخصاً ،خمسين حقوقياًفي الضفة الغربية 

 
 وبقي العـدد  .، يغير في األوضاع اإلدارية لألجهزة األمنية٢٠٠٠ خالل عام  أو تشريع  لم يصدر أي قانون   

 ، والرقابـة عليهـا    ، وآليات التعيين فيها   ، ويوضح كادرها  ،األكبر من هذه األجهزة دون قانون ينظم عملها       
 .لتهم تأديبياً ومساء، وواجباتهم، وحقوق العاملين فيها،وصالحياتها

 

                                                
 .١١/٧/٢٠٠٠، احلياة اجلديدة صحيفة ١٠
 .٧/٦/٢٠٠٠، األيامة  صحيف١١
 .٧/٥/٢٠٠٠، اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن بيان صحفي، ١٢



 ١١٩ 
 

ال توجـد   و . مقارنة بباقي موظفي القطاع العام     ، موظفو األجهزة األمنية يعانون من تدني رواتبهم       وما زال 
أو حاالت الوفاة، أو العجـز       األجهزة األمنية،    ضمانات وظيفية تغطي حاالت تقاعد الموظفين العاملين في       

 .عن ممارسة الوظيفة
 

، وتتـدخل  ١٣تهاكات واضحة في إجراءات القبض والتحري التي تقوم بهـا  تمارس أغلب األجهزة األمنية ان    
وقد تابعت الهيئـة خـالل العـام        . بصور ودرجات متفاوتة في عمل الوزارات واألجهزة المدنية األخرى        

وفي أغلب  .  عدداً من الحاالت التي تم فيها احتجاز مواطنين دون اتباع اإلجراءات القانونية السليمة             ٢٠٠٠
 كانت االنتهاكات تتراوح ما بين اعتقال األشخاص دون إبراز أمر اعتقـال، أو إجـراء تفتـيش                  القضايا،

 .١٤ومصادرة دون إبراز إذن قانوني
 

 :السجون ومراكز اإلصالح والتأهيل:  خامساً
 

يمكن تقسيم السجون في مناطق السلطة الفلسطينية إلى نوعين هما مراكز اإلصالح والتأهيل التي تشـرف                
إلدارة العامة لمراكز اإلصالح والتأهيل في الشرطة، وهي تـؤدي عملهـا وفقـاً لقـانون مراكـز       عليها ا 

والنوع الثاني هو السجون ومراكز التوقيف الخاضعة إلشـراف         . ١٩٩٨لسنة  ) ٦(اإلصالح والتأهيل رقم    
 .األجهزة األمنية الفلسطينية المختلفة، وهذا النوع غير قانوني وغير منظم بموجب أي قانون

 
لم تتلق الهيئة شكاوى بخصوص سوء المعاملة أثناء االحتجاز في مراكز التوقيف التابعة لـإلدارة العامـة                 

وفي الحاالت التي تلقت فيها الهيئة شكاوى من سجناء حول أوضاعهم الصحية            . لمراكز اإلصالح والتأهيل  
لكامل من قبل مـدير عـام مراكـز         أو مواضيع أخرى، فإن مكاتباتها تلقى االستجابة والتعاون واالهتمام ا         

وبشكل عـام، فـإن السـجون    . اإلصالح والتأهيل، وعادة ما تصل الهيئة إلى نتائج إيجابية وبوقت مناسب   
وفي إحدى زيارات ممثلـي  . التابعة لإلدارة العامة لمراكز اإلصالح والتأهيل مفتوحة لزيارات ممثلي الهيئة    

طاقم من تلفزيون فلسطين، سجل تقريراً تفصيلياً مصوراً عـن          الهيئة لمركز إصالح وتأهيل نابلس رافقهم       
 .أوضاع المركز والنزالء فيه

 
 ٦أما السجون العسكرية ومراكز التوقيف التابعة لألجهزة األمنية، فإنها غير منظمة بموجب القانون رقـم                

 المختصـة   ، مما يدل على عدم قانونيتها، وعدم خضوعها إلشراف وزير الداخليـة، الجهـة             ١٩٩٨لسنة  
تبرر األجهزة األمنية وجود هذه المراكـز  . قانونـاً بإنشاء وإلغاء مراكز اإلصالح والتأهيل وتحديد أماكنها      

بأنها مخصصة للموقوفين من أعضاء األجهزة األمنية الفلسطينية على مخالفات ارتكبوهـا، إال أنهـا فـي                 
ة، مثل سجن أريحا العسكري التـابع لقـوات         الواقع تحتجز أشخاصأ مدنيين معتقلين ألسباب أمنية أو مدني        

، في نـابلس،  )"١٧(قوات ألـ "األمن الوطني في أريحا، وسجن جنيد العسكري التابع لجهاز أمن الرئاسة،           
 .والسجون العسكرية التابعة لجهاز االستخبارات العسكرية في أغلب المدن الفلسطينية

                                                
اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق : رام اهللا (٢٠٠٠االعتقال السياسي من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية خالل العام :  ملزيد من املعلومات أنظر١٣

 ).٢٠٠٠املواطن،
 . من هذا الباب أنظر الفصل الرابع١٤



 ١٢٠ 
 

. رات العامة، ومراكز التحقيق التابعة لجهاز األمن الوقائي       وهناك أيضاً مراكز التحقيق التابعة لجهاز المخاب      
 نقل مركز التوقيف المركزي التابع لألمن الوقائي في الضفة الغربية مـن مدينـة         ٢٠٠٠وقد تم خالل عام     

أريحا إلى بلدة بيتونيا، حيث بني سجن جديد ضمن مقر األمن الوقائي الرئيسي ليضاف إلى مركز تحقيـق                  
 . ب الضفة الغربية، ومركز تحقيق الجنيد في مدينة نابلس لشمال الضفة الغربيةالظاهرية في جنو

 
تتفاوت األوضاع المعيشية في هذه السجون والمراكز، فبعض السجون العسكرية ال يمكن زيارتها من قبـل        

وعلى الرغم من أن السجون العسكرية كانـت  . مؤسسات حقوق اإلنسان لإلطالع على أوضاع النزالء فيها    
مفتوحة في السابق أمام ممثلي الهيئة لزيارتها ومقابلة المعتقلين فيها، إال أن جميع الطلبات التي تقدمت بهـا             

 لزيارة السجون العسكرية تم رفضها دون مبرر، وهذا ما تـراه الهيئـة تراجعـاً        ٢٠٠٠الهيئة خالل العام    
ففـي  .  للغاية، ودون المستوى المطلوبأما الظروف الحياتية في العديد من هذه السجون فهي سيئة        . خطيراً

سجن جنين العسكري التابع لجهاز االستخبارات العسكرية، يقوم السجناء بطهي طعـامهم وطعـام جنـود                
االستخبارات، ووضع الفراش والحمامات سيئ للغاية، كذلك ال يتوفر في السجن مكـان للزيـارة، وتـتم                 

 .١٥اءزيارات األهالي في ممر بين شبكي السجن في العر
 

ترى الهيئة أن األوضاع المعيشية لدى مراكز التوقيف التابعة لجهاز األمن الوقائي، رغم تحفظها على عدم                
كمـا  . فزيارة الموقوفين تتم من قبل أقارب ومحامين ومنظمات حقوق اإلنسان         . جيدة بشكل عام   قانونيتها،

عام أمن الدولة، بتنسيب ومتابعة مـن  يخضع الموقوفون في هذه المراكز لإلشراف القانوني من قبل مدعي         
طاقم مكون من خمسة مستشارين قانونيين، يتولون الحصول على إفادات المعتقلين بعـد انتهـاء التحقيـق                 

 .معهم

                                                
 . املعلومات مستقاة من تقارير الباحثني امليدانيني للهيئة يف زيارام امليدانية للسجون ومراكز التوقيف التابعة لألجهزة األمنية١٥



 ١٢١ 
 

 :الخدمة المدنية وموظفو الدولة:  سادساً
 

تطبيقـه  ، الذي أعلن عن البدء في      ١٩٩٨ لسنة   ٤ال زال الغموض يكتنف مصير قانون الخدمة المدنية رقم          
، على أن يتم تطبيق الجانب اإلداري بداية علـى الفئتـين الرابعـة    ١٩٩٨تدريجياً اعتباراً من تشرين أول     

أما الشق المالي للقانون، فيبقى تطبيقه مرتبطاً باإلمكانيات الماليـة          . والخامسة، ثم يمتد ليشمل جميع الفئات     
 .للسلطة الفلسطينية

 
. ه، ولم يطبق أي من الشقين اإلداري أو المالي من قانون الخدمة المدنيـة لكن األمور لم تسر في هذا االتجا      

وقد تعثر تطبيق القانون نتيجة عدة أسباب منها عدم وضع اللوائح واألنظمة التنفيذية الالزمة لتنفيذ أحكـام                 
ـ               وعية، القانون، وعدم وجود تغطية مالية اللتزامات اإلدارة برواتب الموظفين وفق أحكام القـانون الموض

هذا فضالً عن الخالفات بـين وزارة الماليـة         . ١٦وتدخل جهات ضغط بخصوص امتيازات كبار الموظفين      
وبالتالي ما زالت خدمة الموظفين العامة تخضع       . وديوان الموظفين العام في فهم القانون وتصور آلية تنفيذه        

 في قطاع   ١٩٨٨مة العامة لسنة     في الضفة الغربية، وأسس الخد     ١٩٦٦ لسنة   ٢٣لنظام الخدمة المدنية رقم     
 .غزة

 
فعـدد  . استمرت السلطة التنفيذية في انتهاج سياسة توظيف غير واضحة تشوبها بعض الممارسات الخاطئة            

 موظف  ٥٧،٠٠٠ موظف، منهم    ١٣٠،٠٠٠ ليصل إلى حوالي     ٢٠٠٠الموظفين زاد بشكل كبير خالل عام       
بئاً كبيراً على موازنة السلطة، إذ تصـل نسـبة   ، حسب بعض التقديرات غير الرسمية، مما يشكل ع  ١٧مدني

 .٢٠٠٠من حجم اإلنفاق العام في موازنة العام  % ٦٠,٧اإلنفاق على الرواتب واألجور إلى 
 

تفتقر طريقة تعيين الموظفين العموميين، وخاصة ذوي المناصب العالية، إلى الشفافية والوضوح الذي مـن               
وهناك تعددية في مرجعيـات التوظيـف،   . ين الموظفين العامينالمفترض أن تتمتع بها سياسات وطرق تعي   

 .تتمثل في وزارة المالية، ومديرية الرواتب في ديوان الموظفين العام
 

 :إضراب المعلمين
 

نتيجة التطبيق المتعثر لقانون الخدمة المدنية، وغياب اإلرادة الواضحة إلصالح أوضاع مـوظفي القطـاع               
وقـد  . ن، تزايدت االحتجاجات بين صفوف الموظفين، وخاصة فئة المعلمـين         العام، وتدني رواتب الموظفي   

مارس المعلمون حقهم في اإلضراب عن العمل للمطالبة برفع رواتبهم، فضالً عن مطالبتهم بتعديل قـانون                
 .التقاعد المدني بما يكفل حقوق الموظفين العاملين والمتقاعدين

 
 
 

                                                
 .١٦/٤/٢٠٠٠، احلياة اجلديدة صحيفة ١٦
 .٢/٩/٢٠٠٠، القدس صحيفة ١٧



 ١٢٢ 
 

جاجية، كانت ذروتها فـي اإلضـراب الـذي نفـذوه بتـاريخ             نظم المعلمون مجموعة من الخطوات االحت     
وكان رد وزارة التربية والتعليم بفصل ومعاقبة عدد من المعلمين الذين قادوا            . ٨/٢/٢٠٠٠ و   ٤/٢/٢٠٠٠

أو شاركوا في الفعاليات االحتجاجية، كما تدخلت الشرطة باعتقال قيـاديين فـي لجنـة التنسـيق العليـا                   
 .١٨للمعلمين

 
زارة التربية والتعليم، واإلجراءات األمنية المتخذة بحق بعض المعلمين، إلى تـوتر العالقـة    أدت قرارات و  

وعلى إثر هذه األزمـة     . بين المعلمين والسلطة وتصعيد االحتجاجات بشكل هدد استمرار المسيرة التعليمية         
وقـد أنهـت    . العامأمر رئيس السلطة الفلسطينية بتشكيل لجنة وزارية لبحث تعديل رواتب موظفي القطاع             

وتتعلق هذه التوصيات بتطبيق قانون الخدمة المدنيـة،        . اللجنة عملها وقدمت توصياتها إلى مجلس الوزراء      
غير أن توصيات هذه اللجنة الوزارية لم تخـرج إلـى           . وزيادة رواتب الموظفين من ذوي الدرجات الدنيا      

 .٢٠٠٠حيز التطبيق خالل العام 
 

 :اإلصالح اإلداري:  سابعاً
 

فقد استمر عمـل اللجنـة      .  بعض المحاوالت لإلصالح اإلداري والمؤسسي     ٢٠٠٠شهدت بدايات عــام    
لكن الوضع السياسي، وفي ضـوء      . العليا لإلصالح اإلداري، وتم إنشاء المجلس األعلى للتنمية الفلسطينية        

الجهود بشكل تـام بعـد      ، وتعطلت تلك    ٢٠٠٠تعثر العملية السلمية، ألقى بظالله على هذه الجهود منذ أيار         
 .نهاية شهر أيلول وتصاعد انتفاضة األقصى

 
، عـدداً مـن     ١٩٩٩اتخذت اللجنة العليا للتطوير واإلصالح اإلداري، التي تم تشكيلها فـي نهايـة عـام                

التوصيات والخطوات باتجاه التطوير واإلصالح اإلداري، تجلت في التوصية بتوحيد صناديق اإليـرادات             
ة بإخضاع جميع استثمارات السلطة في المشروعات اإلنمائيـة ذات الطـابع االقتصـادي            العامة، والتوصي 

كذلك أوصت بإخضاع جميع احتكـارات السـلطة،        . والتجاري لسيطرة المجلس األعلى للتنمية الفلسطينية     
ورغم أهمية وجدية هـذه     . والمشاريع المملوكة للدولة، إلى خطة خصخصة وطنية واضحة تمتاز بالشفافية         

ومن الجدير بالـذكر أن تشـكيل       . لتوصيات إال أنه ليس واضحاً مدى االلتزام بتطبيقها على أرض الواقع          ا
اللجنة العليا للتطوير واإلصالح اإلداري والمجلس األعلى للتنمية الفلسطينية تم بسبب ضغوط من داخليـة               

 .وخارجية وليس بمبادرة من السلطة التنفيذية ذاتها
 

ملية اإلصالح يجب أن تبدأ بإصالح دستوري مـن خـالل    على توصياتها السابقة، بأن ع     تعيد الهيئة التأكيد  
إلـى  . تحقيق الفصل بين السلطات وترسيخ استقالل القضاء، والتأكيد على الشفافية والمساءلة والمحاسـبة            

ياكل جانب اتخاذ إجراءات اإلصالح على المستوى اإلداري، ويتطلّب ذلك تحديد المهام بوضوح وتشكيل ه             
لكل وزارة وتوصيف الوظائف الرئيسية فيها، وتوزيع الصالحيات بشكل محدد، وتوضيح أسلوب التعامـل            

كـذلك  . من أعلى إلى أدنى وبالعكس، وبالمحاسبة على إساءة استعمال السلطة أو إساءة التصرف باألموال             

                                                
 .ارية حبق املعلمني املشاركني يف اإلضراب وأعادم إىل وظائفهم تراجعت وزارة التربية والتعليم الحقاً عن إجراءاا اإلد١٨



 ١٢٣ 
 

لرسمية بينهـا مـن خـالل       توضيح العالقة بين المؤسسات والوزارات المختلفة، وتفعيل قنوات االتصال ا         
 .مجلس الوزراء، واعتماد آليات قياس األداء، إلى جانب تطبيق الشق اإلداري من قانون الخدمة المدنية
 .وترى الهيئة أن إحداث هذا اإلصالح اإلداري المنشود يحتاج إلى قرار سياسي على أعلى المستويات

 
 :التداخل الوظيفي مع المجلس التشريعي:   ثامناً

 
ص السلطة التنفيذية، بموجب االتفاقية اإلسرائيلية الفلسطينية المرحلية حول الضـفة الغربيـة وقطـاع               تخت

، وبموجب مشروع القانون األساسي الذي أقـره المجلـس التشـريعي،            ٢٨/٩/١٩٩٥غـزة الموقعة في    
جلـس  باختصاصات تشريعية حصرية، تتمثل في صالحيتها اقتراح مسودات القـوانين المقدمـة إلـى الم              

التشريعي، وهو ما يسمى بالمبادأة التشريعية، وصالحيتها في وضع التشريعات الثانويـة الالزمـة لتنفيـذ                
، فضالً عما للسلطة التنفيذية، ممثلة برئيس السلطة الوطنية، من صالحية           )األنظمة واللوائح (أحكام القوانين   

 .إصدار التشريع واالعتراض على التشريعات
 

رية عرفية لهذا التداخل الوظيفي بـين عمـل السـلطة التنفيذيـة وعمـل السـلطة                 وهناك مبررات دستو  
لكن هذا التداخل، في غياب دستور فلسطيني، يفتقر إلى اإلطار القانوني المنظم له، مما يؤدي               . التشـريعية

عديـد  في عدد من الحاالت إلى تدخل السلطة التنفيذية في نشاط السلطة التشريعية، وتنازع الصالحيات في          
 .من األحيان تنازعاً سلبياً أو إيجابياً

 
 :المبادأة التشريعية ومسودات القوانين المقدمة من السلطة التنفيذية إلى المجلس التشريعي

 
ويشـمل مفهـوم المبـادأة      . يقصد بالمبادأة التشريعية صالحية المبادرة باقتراح القوانين للسلطة التشريعية        

وقد استقرت التجربـة    .  للتشريع، واختيار األداة التشريعية المناسبة لتحقيقها      التشريعية وضع السياسة العامة   
 .البرلمانية الفلسطينية على أن المبادأة حق مشترك للسلطتين التنفيذية والتشريعية

 
تقتضي العملية التشريعية السليمة أن يكون هناك برنامج تشريعي واضح تقدمه السلطة التنفيذية إلى السلطة               

عية في بداية كل دورة تشريعية، يتضمن بياناً للتشريعات التي ترغب السلطة التنفيذية فـي إقرارهـا            التشري
ويعد مثل هذا البرنامج مسألة أساسية للعمل التشـريعي الفعـال، إذ يـدل علـى        . خالل مدة نشاط المجلس   

جلس التشريعي وأعضاءه   وضوح األولويات واألهداف التي ترمي السلطة التنفيذية إلى تحقيقها، ويساعد الم          
 .على تحضير أنفسهم لمناقشة القوانين المتخصصة

 
لم تتقدم السلطة التنفيذية، منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وعلـى مـدى خمـس دورات برلمانيـة                  

وما زالت المبادأة التشريعية في السلطة الوطنية الفلسطينية تأخـذ      . للمجلس التشريعي، بأي برنامج تشريعي    
شكل ردود الفعل أكثر منها شكل الفعل، على الرغم من أهمية البرنامج التشريعي الواضح والتخطيط السليم                
لخارطة التشريعات في بناء النظام القانوني الفلسطيني، والذي ينعكس بدوره بشكل أساسـي علـى البنـاء                 

 .المؤسساتي للسلطة الوطنية الفلسطينية 
 



 ١٢٤ 
 

 :إصدار القوانين
 

ويقصد بها اقتران اإلرادة التشـريعية للمجلـس        . ون هي المرحلة األخيرة في مراحل التشريع      إصدار القان 
التشريعي بموافقة رأس الدولة، ونشر القانون في الجريدة الرسمية للدولة إعالماً للكافة بوجود مثـل هـذا                 

 ١٩.بالغة األهميةالتشريع، وهي مرحلة أساسية وضرورية لوجود التشريع، إذ يترتب عليها آثار قانونية 
 

تواجه العملية التشريعية في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية خلالً جوهرياً يتمثل فـي عـدم قيـام السـلطة             
التنفيذية، ممثلة بوزارة العدل وديوان الفتوى والتشريع، بإصدار عدد من القوانين المقرة من قبل المجلـس                

وقد بلغ عدد القـوانين المقـرة مـن         . ة للسلطة الوطنية  ، الجريدة الرسمي  الوقائع الفلسطينية التشريعي في   
 وغير المصدرة من قبل السلطة التنفيذية حتى نهاية العـام تسـعة قـوانين، هـي     ٢٠٠٠المجلس في العام  

، مشروع قانون التشكيالت اإلدارية، مشروع قـانون تشـكيل          ٢٠٠٠مشروع قانون الموازنة العامة للعام      
ون الرسوم القنصلية، مشروع قانون اإلجراءات الجزائية، مشـروع قـانون           المحاكم النظامية، مشروع قان   

البينات في المواد المدنية والجزائية، مشروع قانون الطيران المدني، مشروع قـانون العاصـمة القـدس،                
 .مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية

، ويبدو أن األسس المتبعة بهذا الشأن       ال تتبع السلطة التنفيذية أي قواعد دستورية محددة في عملية اإلصدار          
فإذا كانت السلطة التنفيذية معنية بإصدار قانون ما سـرعت        . مبنية على اعتبارات مصلحية للسلطة التنفيذية     

لم يتجاوز عدد التشريعات التي تم إصدارها خالل العام         . ٢٠إجراءات إصداره، وإذا كانت غير معنية عطلته      
 . مت الموافقة عليها وإحالتها في النصف األول من العام سبعة تشريعات، أغلبها ت٢٠٠٠

 
 : األنظمة واللوائح

 
وهي األدوات التشريعية التي تختص السلطة التنفيذية بوضعها لتنفيذ األحكام العامة للتشـريعات، ويطلـق               

وتنبـع  . لهاعليها اسم التشريعات الثانوية باعتبارها أقل درجة من التشريعات األولية، والحقة في الوجود              
 .أهمية التشريعات الثانوية من كونها آليات تنفيذ أحكام التشريع وإخراجها إلى حيز الوجود

 
القاعدة العامة في التشريعات الثانوية هي ضرورة التزام هذه التشريعات بحدود مـا تفرضـه التشـريعات           

ممنوح في التشريع وأن تأتي مـن       فال يجوز أن تتجاوز السلطة التنفيذية التفويض ال       . األولية من إطار عام   
 .خالل التشريعات الثانوية بأحكام مناقضة للتشريعات األولية، أو زائدة على حدود التفويض

 
فقـد قامـت السـلطة التنفيذيـة بسـن بعـض         . تكتنف الممارسة الفلسطينية بهذا الصدد بعض التجاوزات      

يظهر ذلك، على سبيل المثال، في      . أو أولية التشريعات التي من غير الواضح ما إذا كانت تشريعات ثانوية           

                                                
اهليئة الفلسطينية املستقلة حلقوق : رام اهللا  (دراسة حتليلية: تقرير حول التشريعات وآلية سنها يف السلطة الوطنية الفلسطينية حسني أبو هنود، ١٩

 ). ١٩٩٩املواطن،
الذي أسرعت السلطة يف املصادقة عليه العتبارات سياسية، يف حني ما زال مشروع  ١٩٩٨ر لسنة قانون األسلحة والذخائ من األمثلة على ذلك ٢٠

 .قانون السلطة القضائية يراوح مكانه



 ١٢٥ 
 

القرار الصادر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتشكيل مجلس القضاء األعلى، والذي استند فيه إلـى                
ما زال مشروعاً غير مصادق عليه مـن قبـل          " القانون"، على الرغم من أن هذا       "قانون السلطة القضائية  "

د غير الصحيح، فقد تجاوز القرار حدود التفويض الوارد فـي مشـروع             فضالً عن هذا االستنا   . ٢١الرئيس
) ٩(في مشروع القانون أن عدد أعضاء مجلس القضـاء األعلـى هـو    ) ٣٥(القانون، إذ يستدل من المادة  

 .عضواً) ١١(أعضاء في حين يظهر من القرار الرئاسي أن عدد األعضاء 
 

 :٢٢العالقة بالسلطة القضائية:  تاسعاً
 

 التـداخالت بـين    ت السلطة التنفيذية تفرض هيمنتها الواضحة على السلطة القضائية، يمكن إجمـال           ال زال 
 : التاليةنقاطعمل الجهاز القضائي في الوية التنفيذالسلطة 
 
 :شئون القضاءل  السلطة التنفيذيةإدارة

 
تشكيل و ،لسلطة القضائية  إلى ضرورة إقرار قانون ا      والبيانات،  التقارير من خالل العديد من    ،أشارت الهيئة 

 بتـاريخ هذا وقد تم تشـكيل المجلـس         .ولياتهؤ بمس  هذا األخير  طالعض وا  بموجبه، مجلس القضاء األعلى  
 بـأن يلتـئم      أمـالً  ،وقد شكل هذا القرار ارتياحا في أوساط القانونيين        . بموجب قرار رئاسي   ١/٦/٢٠٠٠

محاكم من الناحية اإلدارية، إال أنه مـن المالحـظ     المجلس ليضع حدا للتداخل بين السلطة التنفيذية وجهاز ال        
 ولم تتخذ الحكومة اإلجراءات     .ما أبقاه فاقدا الستقالليته     مون القضاء   ؤاستمرار السلطة التنفيذية في إدارة ش     

و  أموازنـة دون لمجلس الالزمة لتفعيل دور المجلس القضائي، سواء باإلجراءات اإلدارية أو المالية، وبقي ا 
 . صالحياته في إدارة شئون القضاءةمارسم أو موظفين إداريين، مما يعوقه عن مقر ثابت

 
 :احترام سيادة القانونعدم 

 
  قرارات المحاكم  عدم تنفيذ يعتبر   و . استقالل القضاء وسيادة القانون    تحقيق ل شرطاًيعد تنفيذ قرارات المحاكم     

 االنتقائية في التعامل مع قـرارات المحـاكم،         استمرت السلطة التنفيذية في    .قانون الفلسطيني للوفقاً   ريمةج
ولم يقتصـر األمـر علـى    . خصوصاً قرارات محاكم العدل العليا المتعلقة بإبطال قرارات اعتقال مواطنين     

 بعـض   ليشـمل   القرارات المتعلقة باالعتقال السياسي، بل تعـدى ذلـك        األجهزة األمنية التي ترفض تنفيذ      
 العديد مـن قـرارات المحـاكم    كذلك فإن .اكمتي لم تعد تلتزم بقرارات المح    ال ،المؤسسات المدنية والبلديات  

 يـتم تنفيـذها     ال ، مثل وضع اليد على ممتلكات الغير      ، المتعلقة بقضايا ذات طابع مدني أو حقوقي       ،النظامية
 .من قبل الشرطة

 

                                                
 .١/٦/٢٠٠٠ قرار بدون رقم صادر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ ٢١
 .ريرالباب الثاين من هذا التق  ملزيد من التفصيل أنظر الفصل الثاين من٢٢



 ١٢٦ 
 

ت إلقاء القـبض  قرارافي بعض الحاالت   من عدم تنفيذ الشرطة       وغيرهم نو المحام يشكو ،من ناحية أخرى  
ـ         أو تردد  تقاعسإلى   ويعزو المحامون هذا     .الصادرة عن المحاكم    بهـذا   ا الشـرطة عـن القيـام بواجبه

 .ألسباب غير مهنية ،الخصوص



 ١٢٧ 
 

 الخالصة والتوصيات  :عاشراً
 

لذلك تحـرص  . تنزع السلطة التنفيذية، حتى في ظل األنظمة الديموقراطية، إلى الهيمنة على باقي السلطات           
وفي الحالة الفلسـطينية تزيـد هـذه        .  على وضع ضوابط دستورية تنظم العالقة بين سلطات الدولة         الدول

وقد شهد العـام    . النزعة أساساً نتيجة لغياب اإلطار الدستوري المنظم للعالقة بين السلطات الرئيسة الثالث           
 . استمراراً في الهيمنة التي تمارسها السلطة التنفيذية على باقي السلطات٢٠٠٠

 
: ا زالت العقبات التي تواجه السلطة التنفيذية في إقامة إطار قانوني ومؤسسـاتي للدولـة المقبلـة كثيـرة         م

استمرار االحتالل اإلسرائيلي، والتبعية االقتصادية إلسرائيل، والترهل اإلداري، والتضخم الـوظيفي فـي             
دات والمنح المالية الدوليـة للسـلطة   الجهاز الحكومي، فضالً عن شح الموارد المالية نتيجة تخفيض المساع     

 .٢٣الوطنية الفلسطينية
 

 استمراراً لجهود متواضعة تهدف إلى اإلصالح اإلداري في مؤسسات السلطة الوطنية            ٢٠٠٠لقد شهد عام    
تـرى الهيئـة أنـه مـن        . ٢٩/٩/٢٠٠٠هذه الجهود توقفت مع إندالع انتفاضة األقصى فـي          . الفلسطينية

إلصالح اإلداري للمؤسسات الفلسطينية لتدعيمها وتمكينها من مواجهة التحديات         المفروض استمرار عملية ا   
 . واألوضاع االستثنائية التي يمر بها الشعب الفلسطيني

 
كما ترى الهيئة أن هناك حاجة ملحة إلى حزمة من اإلجراءات والتدابير التي من شأنها تصويب أوضـاع                  

 :كن إجمال بعض هذه اإلجراءات كالتالييم. المؤسسات وتحسين مستوى األداء الحكومي
 
الذي مـن    األمرقيام رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بالمصادقة على مشروع القانون األساسي ،            . ١

شأنه توضيح العالقة وتنظيمها بين السلطة التنفيذية من جهة، والسلطتين التشريعية والقضـائية مـن جهـة        
 .اسية لصيانة حقوق وحريات المواطنينهذا إضافة إلى توفير ضمانة أس. أخرى

 
قيام رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بالمصادقة على قانون استقالل القضاء وحزمـة التشـريعات     . ٢

وذلك بهدف ضمان وجود سلطة قضائية مستقلة وفاعلة، كركيزة أساسية مـن ركـائز سـيادة     القضـائية،   
 .القانون

 
، وعدم االنتقاص من هذا الـدور أو        فته الهيئة التنفيذية العليا   ضرورة تفعيل دور مجلس الوزراء بص     . ٣

 .هذه الصالحيات عن طريق الخلط مع أدوار المؤسسات والهيئات الوطنية األخرى
  
وضع خطط وسياسات التنمية الوطنية بناءاً على األهداف واألولويات الفلسطينية متوسطة وبعيـدة             . ٤

ود مشاريع قوانين الموازنة، والتعاقد مع مؤسسات وطنيـة وأجنبيـة           ، وبشكل ينسجم مع ما تحتويه بن      األمد
 .لمراقبة تنفيذ هذه السياسات، بروح الشفافية والمسؤولية

                                                
 .٢٠٠٠مشروع قانون املوازنة العامة للسنة املالية  تقرير جلنة املوازنة والشؤون املالية يف الس التشريعي الفلسطيين حول ٢٣



 ١٢٨ 
 

 
، بما يكفل توضيح إيجاد الهيكليات اإلدارية السليمة للمؤسسات العاملة في السلطة الوطنية الفلسطينية . ٥

وبمـا  . اب التنازع بين هذه الدوائر والمؤسسـات      اختصاصات وصالحيات كل جهة حكومية، وتجاوز أسب      
 .إنهاء االزدواجية بين األجهزة الحكومية والوزارات في السلطة الوطنية الفلسطينيةيكفل أيضاً 

 
االلتزام بتقديم الموازنة العامة لإلقرار من قبل المجلس التشريعي في مواعيدها المحـددة بموجـب               . ٦

ومراعاة أن تكون دقيقة في األرقام والبيانـات التـي توردهـا، وأن     ،١٩٩٨قانون تنظيم الموازنة لسنة    
 .تتوفر فيها كافة الشروط والمعايير الفنية المتعارف عليها دولياً في إعداد الموازنات وإجراءات تقديمها

 
، ووضع األنظمة التي تكفل     ضرورة تطبيق قانون الخدمة المدنية على جميع موظفي السلطة الوطنية         . ٧

يق السليم والسلس لهذا القانون بما يضمن رفع المستوى المعيشي لموظفي السـلطة الوطنيـة، وبمـا                 التطب
  .يضمن تنفيذ سياسة توظيفية أكثر وضوحاً وشفافية ونزاهة

 
، بما يكفل حماية الحقوق الدستورية للمواطن      سن التشريعات المنظمة لعمل األجهزة األمنية الفلسطينية      . ٨

 . األمن العام للمجتمع، وفي ذات الوقت يكفل حقوق العاملين في هذه األجهزة ذاتهاالفلسطيني، ويراعي
 
ضرورة إلحاق جميع مراكز التوقيف التابعة لألجهزة األمنية إلى سلطة وإشراف المديريـة العامـة               . ٩

لضمان ظروف اعتقال قانونية للموقوفين والسـجناء، وللتأكـد مـن سـالمة             لمراكز اإلصالح والتأهيل،    
 .اإلجراءات المتبعة في التوقيف واالعتقال

 
قيامها بدورها في الرقابـة علـى أوجـه         وذلك من خالل    ضرورة تفعيل دور هيئة الرقابة العامة،       . ١٠

صرف الميزانية العامة، والرقابة على وجود وعمل االستثمارات الحكومية والشركات المحتكرة بموجب            
 ، وإصدارها التقارير الخاصة والدورية بما يكفل محاسبة نينعقود حكومية لتقديم خدمات أساسية لمـواط   

هذا باإلضـافة إلـى تعزيـز       . المقصرين والفاسدين ومساءلتهم قانونياً وإدارياً أمام الجهات المختصة بذلك        
 .آليات المحاسبة والمسائلة األخرى فيما يتعلق بإساءة استعمال السلطة وسوء التصرف باألموال العامة

  



 

 ١٢٧ 
 

 
 انتهاكات حقوق المواطن   : الفصل الرابع

 
 

 :مقدمـــة
 

، مصنفة حسب نوع    ٢٠٠٠ حقوق المواطنين وحرياتهم التي وقعت خالل عام         تيتضمن هذا الفصل انتهاكا   
  وهيئاتها  أجهزتها ،ورغم أن هذه االنتهاكات، في أغلبها، صادرة عن السلطة التنفيذية         . الحق محل االنتهاك  
 . وليس ضمن الفصل الخاص بالسـلطة التنفيذيـة      ،ة، إال إننا نوردها ضمن فصل منفرد      ومؤسساتها المختلف 

 .ذلك أن هذه االنتهاكات تأتي نتيجة لإلشكاليات التي تعتري كافة السلطات والعالقة غير المتوازنـة بينهـا                
فتداخل الصالحيات وغياب الفصل بين السلطات، وما نجم عن ذلك مـن تآكـل سـيادة القـانون، جعـل                 

 . وليس على السلطة التنفيذية وحدها،المسؤولية عن هذه االنتهاكات تتوزع على كافة السلطات
 

، بدرجات متفاوتـة، مختلـف أشـكال وجوانـب حقـوق وحريـات              ٢٠٠٠طالت االنتهاكات خالل عام     
ـ            ـالمواطن ي ين، ابتداء من الحق في الحياة، إلى الحق في حرية الرأي والتعبير واألمان الشخصي والحق ف

 بعيداً عن أي اعتبار قانوني، األمـر الـذي        ، سياسية ألسبابوأغلب هذه االنتهاكات ارتكبت     . حرية التجمع 
 علـى    أو الحزبيـة   ل أساسي في عمل السلطة التنفيذية، يتمثل في تغليب المصلحة السياسية          خليكشف عن   

 . حتى لو أدى ذلك إلى انتهاك حقوق المواطنين وحرياتهم،سيادة القانون
 
، مقارنة باألعوام   انخفضوإذا كان بعضها قد     . أغلب االنتهاكات استمراراً لما وقع في األعوام السابقة       تي  تأ

 عـدد   انخفـاض و. الماضية، فإن بعضها اآلخر حافظ على المستوى ذاته، أو ازداد في بعـض الحـاالت              
 ،ن الظـروف السياسـية    ن ناتجاً ع  وكياالنتهاكات في مجال معين ال يعكس دائماً وجود تحسن حقيقي، فقد            

 .هاتوجهات وأ  السلطةوليس عن تغيرات حقيقية في سلوك
 

 أمينةتهدف الهيئة من توثيق وعرض انتهاكات حقوق وحريات المواطنين إلى المساهمة في إعطاء صورة 
 والخلل، لعل ذلك ضعف، وإلى كشف أهم مواطن ال٢٠٠٠عن حالة حقوق المواطن وحرياته خالل العام 

 . لحد منها في المستقبليسهم في ا



 

 ١٢٨ 
 

 :االعتداء على الحق في الحياة:  أوالً
 

وقـد  . الحق في الحياة أهم حقوق اإلنسان، وهو حق مكفول في كافة االتفاقيات والمواثيـق الدوليـة             يعتبر  
لكل فرد الحق فـي الحيـاة والحريـة    : " نصت المادة الثالثة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أنه       

 . ٢٠٠٠ خالل العام  فقد تعرض هذا الحق لالنتقاص واالنتهاك،ورغم ذلك". ان على شخصهواألم
 

 المسـؤولية   التنفيذية تتحمل السلطة٢٠٠٠انتهاك للحق في الحياة خالل عام من  ويمكن تسجيل عدة حاالت     
نها ما هو ناتج عـن       من هذه االنتهاكات ما يأخذ شكالً منظماً ويتمثل في عقوبة اإلعدام، وم            .المباشرة عنها 

 .إهمال وتقصير الجهات المختصة في أداء دورها
 

  :دامــــاإلع
 

 العقوبات التي قد تفرضها القوانين، ذلك أنه ال يمكن الرجوع عنها بعـد             وأقسى تعتبر عقوبة اإلعدام أخطر   
على الـتخلص  ، وإن كان قد حض     م هذه العقوبة  يحريصل حد ت  والقانون الدولي لحقوق اإلنسان لم      . تنفيذها

 إال على    عقوبة اإلعدام   أنه ال يجوز فرض     هذه الضوابط   ومن . صارمة وضع لها ضوابط  و منها ما أمكن،  
أكثر الجرائم خطورة، كما يجب منح األشخاص الذين قد يواجهون عقوبة اإلعدام كافة ضمانات المحاكمـة                

سياسية، وباقي االتفاقيات والمعـايير     العادلة المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وال         
 .الدولية

 
فالقوانين السارية في الضفة الغربية تفرض      . تبالغ التشريعات السارية في فلسطين في فرض عقوبة اإلعدام        

كـذلك  .  جريمـة  ١٥ جريمة، والتشريعات السارية في قطاع غزة تفرضها علـى           ١٧عقوبة اإلعدام على    
، والذي تطبقه المحاكم العسكرية ومحاكم أمن       ١٩٧٩ظمة التحرير لسنة    يفرض قانون العقوبات الثوري لمن    

وأغلب الجرائم المعاقب عليها باإلعدام، في القوانين السابقة الذكر،         . جريمة ٤٢الدولة، عقوبة اإلعدام على     
 كمـا   ."أكثر الجرائم خطـورة     "  جميعها وصف    ينطبق على أمن الدولة وال    ب ذات العالقة هي من الجرائم    

الحظ أن المواد القانونية، التي تفرض عقوبة اإلعدام على الجرائم الواقعة على أمن الدولة، قـد صـيغت                  ي
 .١بلغة فضفاضة تختلف عن اللغة التي يجب أن تصاغ بها مواد قوانين العقوبات بشكل عام

 
م يصادق  ، ول  في خمس قضايا    باإلعدام ستة أحكام  ٢٠٠٠ خالل عام    تعلى صعيد الممارسة العملية، صدر    

 .ى أي منهاعل ياسر عرفات الرئيس
 
كمال ، بحق كل من     ٢١/٥/٢٠٠٠صدر حكم اإلعدام األول غيابياً عن المحكمة العسكرية بغزة بتاريخ            -

، وكالهما من غزة، وذلك بتهمة التعاون مع المخـابرات          عبد الرحمن حماد وحسام حماد محمد حماد      
 .٥/١/١٩٩٦اإلسرائيلية، واغتيال الشهيد يحيى عياش في 

                                                        
اهليئة : رام اهللا ( واملعايري الدوليةعدام يف فلسطني بني التشريعات الساريةعقوبة االعمار الدويك، :  لتفصيل أكرب حول عقوبة اإلعدام يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، راجع١

 ). ١٩٩٩الفلسطينية املستقلة حلقوق املواطن، 



 

 ١٢٩ 
 

 حكم اإلعدام شـنقاً حتـى        العليا، المنعقدة في رام اهللا،      محكمة أمن الدولة    أصدرت ٢/٧/٢٠٠٠بتاريخ   -
 من سكان مخيم األمعري، وذلك بعد إدانته بقتل المواطنـة أحـالم   ،راجي صـقر الموت بحق المواطن   

 . ولم يصدر عن الرئيس قرار بالمصادقة أو بتخفيض الحكم.دقماق من رام اهللا
 
 صدر حكم اإلعدام رمياً بالرصاص، عن محكمة أمن الدولة المنعقدة في جنين،             ٣١/١٠/٢٠٠٠بتاريخ   -

، من طوباس، وذلك بعد إدانته بقتل المالزم أول عبـد الـرحيم    وائل نواف رجا دراغمة   بحق المواطن   
 .لحكمولم يصدر عن الرئيس قرار بالمصادقة أو بتخفيض ا. من جهاز األمن الوقائي حسن بشارات،

 
،  المنعقدة في غـزة    ، صدر حكم اإلعدام رمياً بالرصاص عن محكمة أمن الدولة         ١١/٩/٢٠٠٠بتاريخ   -

 عاما من غزة، وذلك بعد إدانته بقتل وسلب المواطن مصطفى           ١٩ ،محمد داود الخواجة  بحق المواطن   
لـرئيس قـرار     ولم يصدر عن ا    . متجوالً الذي كان يعمل صرافاً   و من سكان مخيم جباليا،      ،أحمد بارود 

 .بالمصادقة أو بتخفيض الحكم
 
أما حكم اإلعدام الخامس، فقد صدر عن محكمة أمن الدولـة العليـا المنعقـدة فـي نـابلس بتـاريخ                      -

 عاماً من طمون قضاء جنين، وذلك بعـد إدانتـه           ٢٤،   عالن بني عودة   ، بحق المواطن  ٧/١٢/٢٠٠٠
ـ        ة قتـل الشـهيد إبـراهيم بنـي عـودة فـي          بالخيانة، ومساعدة السلطات اإلسرائيلية في تنفيذ جريم

 .بالمصادقة أو بتخفيض الحكمعن الرئيس ، قرار ٢٠٠٠، حتى نهاية عام ولم يصدر. ٢٣/١١/٢٠٠٠
 

 وليس   أو محاكم عسكرية،    أمن الدولة   خاصة، سواء محاكم   كما عن مح  ت جميع أحكام اإلعدام السابقة    صدر
 عقـد تم  و. لمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة   إلى ا  تفتقر   كما هذه المح  المتبعة في  واإلجراءات   .عن محاكم مدنية  

 بشـكل   عائلية مطالبة بإصـدار حكـم اإلعـدام       جماهيرية أو جهوية أو     في أجواء اتسمت بضغوط     أغلبها  
 .سـريع، هذا باستثناء حكم اإلعدام الصادر عن المحكمة العسكرية في قضية اغتيال الشهيد يحيى عياش

 
 ٢٠٠٠الذي أصدرته فـي شـهر آب        " ال لعدالة الشارع  "هيئة إلى تقريرها الخاص     وفي هذا الصدد تشير ال    

 أمـن  حول تحويل قضايا جنائية عادية من اختصاص القضاء المدني إلى محاكم خاصـة، سـواء محـاكم         
 أو محاكم عسكرية، وذلك تحت ضغط الرأي العام، المعبر عنه في االحتجاجات والتظاهرات التي               ةـالدول

 . فقها مظاهر عنف وتخريب ممتلكات، خاصة وعامةعادة ما يرا
 

 :الــة اإلهمــالموت نتيج
 

بتاريخ ف.  المختصة  الرسمية إهمال الجهات   نتيجة ، منهم أربعة أطفال   ، ستة مواطنين  ٢٠٠٠توفي خالل عام    
قد حدثت   و . متوفين داخل ثالجة مهملة في وسط سوق رفح المركزي          عثر على ثالثة أطفال    ١٨/٥/٢٠٠٠
ما يحمـل الجهـات   م ،االختباء داخل الثالجة المهملةواة عندما قام األطفال باللعب في السوق المذكور،   الوف

 . المسؤولية عن وفاة األطفال، بلدية رفح، وخصوصاًالمسؤولة عن سوق رفح المركزي
 



 

 ١٣٠ 
 

 سـنوات، مـن سـكان مخـيم         ٨،  ناريمان سامي محمد بـدوي     توفيت الطفلة    ٢٢/١/٢٠٠٠بتاريخ   -
 مدرسة النصيرات االبتدائية المشتركة     ،نتيجة سقوطها في حفرة امتصاصية داخل مدرستها      النصيرات،  

 وتقع  ، وعرضها متر واحد   ، أمتار ٦الحفرة االمتصاصية    ويبلغ عمق هذه     .التابعة لوكالة الغوث الدولية   
 أحد العمـال    الحادث نتيجة قيام  وقع   و .مةد وتستخدم في تجميع المياه العا     ،أمام دورة المياه في المدرسة    

 توجه الطفلة   ىدل و . المكان ةسا شخص لحر  وضع أو   ، دون وضع إشارة   ، مفتوحة هاتركوبشفط الحفرة   
  .المذكورة إلى دورة المياه، سقطت في الحفرة االمتصاصية

 
 من النصيرات، نتيجة انهيار كوم ترابي       ،حامد وإبراهيم حتحت  ن  ا توفي المواطن  ١٢/١/٢٠٠٠بتاريخ   -

مشـروع  ضمن  لصرف الصحي،   اأثناء قيامهما بتركيب خطوط     ،  كانا يعمالن داخلها  على الحفرة التي    
لهيئة أن الحادث وقع نتيجـة عـدم        لمن المعلومات التي توفرت     يتضح  و. مخيمالإلحدى الشركات في    

 .اتخاذ إجراءات السالمة والوقاية من قبل الجهة التي تنفذ المشروع
 
 :فــوفاة داخل السجون ومراكز التوقيال
 

 مقارنـةً   ، في مركز توقيف األمن الوقائي في الظاهرية       ، حالة وفاة واحدة   ٢٠٠٠رصدت الهيئة خالل عام     
مـن سـكان     عاما٣٥ً ،خالد محمد يونس بحرتوفي المواطن  فقد   .١٩٩٩بثالث حاالت وقعت خالل عام      

وكان المتـوفى   . لفي مركز توقيف األمن الوقائي في الظاهرية جنوب مدينة الخلي         ،   الخليل  قضاء بيت أمر 
 الوقـائي مركز توقيف األمن إلى ، وجرى نقله   ٢٥/٥/٢٠٠٠قد اعتقل من قبل جهاز األمن الوقائي بتاريخ         

 .٦/٦/٢٠٠٠فارق الحياة في زنزانته في نحو الساعة السادسة من صباح وقد . في سجن الظاهرية
 

 توقيفـه،  أثناء فتـرة  تهمنع من زيار ، وأنهخالد بحر أنه لم يصدر أمر توقيف بحق ابنهالمواطن يؤكد والد   
ويرى والـد المـواطن      . مشكلة صحية  ةيكن يعاني من أي   لم   كما يؤكّد أن ابنه   . بزيارتهولم يسمح لمحاميه    

 . ابنه تعرض للتعذيب في سجن الظاهريةبحر أن
 
 فـاة ، أن سـبب و القدسفي بيان نشرته صحيفة ،  في الضفة الغربيةجهاز األمن الوقائيقد صرح رئيس  و

 وقد شكلت السلطة الفلسطينية لجنة تحقيق فـي حـادث           . هو نوبة قلبية أصابته داخل السجن      المواطن بحر 
 كما عرض جهاز األمن الوقائي علـى        .الوفاة، وتم تشريح الجثة بحضور طبيبين منتدبين من أهل المتوفى         

 تشـريح جاءت نتيجة تقريـر     وقد  .  بالطبيبين الذين انتدبتهما العائلة    ت، إال أنها اكتف   الهيئة حضور التشريح  
حصلت الهيئة على نسخة منه، بأن سبب الوفاة هو اختناق المتوفى نتيجة انسـداد القصـبات                والذي  ،  الجثة

 . الهوائية بفضالت الطعام
 

وترفع هذه الحادثة عدد حاالت الوفيات في السجون ومراكـز التوقيـف، منـذ قـدوم السـلطة الوطنيـة            
 مجدداً على ضرورة اتخاذ التـدابير واإلجـراءات         الهيئةتؤكد  وفي هذا الصدد،     .حالة٢٣الفلسطينية، إلى   

 أثناء احتجازهم لدى األجهزة األمنية الفلسطينية، وعلى        لمواطنينالالزمة للحيلولة دون تكرار حوادث وفاة ا      
يق فـي    وفي حالة تشكيل لجنة تحق     .ضرورة أن يخضع االعتقال والتوقيف لإلجراءات القانونية الصحيحة       



 

 ١٣١ 
 

 تقصـير   ي ثبوت أ  في حال  و .أن يتم تشكيلها بشكل فوري    حيادية، و بال تتمتع هذه اللجنة   حادثة يجب أن     ةأي
 .محاكمةال إلى  المخالفين يجب تقديمأو مخالفة للقانون،

 
 

 :يــع السلمـــانتهاك الحق في حرية التجم:  ثانياً
 

 والقانون المـذكور  .٢في عقد االجتماعات العامة الحق ١٩٩٨ لسنة ١٢ينظم قانون االجتماعات العامة رقم    
يعطي المواطنين حق عقد االجتماعات العامة، دون الحاجة إلى الحصول على ترخيص، خالفاً لمـا كـان                 

فرض على منظمي االجتماع إشعار المحافظ أو مدير الشرطة قبـل           ي لكنه .عليه الحال في القوانين السابقة    
وال يملك المحافظ أو مدير الشرطة رفض السـماح بعقـد           .  االجتماع عقدموعد   ساعة على األقل من      ٤٨

 بهدف تنظيم حركة المرور، علـى أن        ،االجتماع، لكنه يستطيع فرض ضوابط على مدة أو مسار االجتماع         
 .)٤مادة ( ساعة على األكثر من موعد تسليم اإلشعار ٢٤يبلغ المنظمون بهذه الضوابط خطياً بعد 

 
 إال أن موقف األجهـزة األمنيـة تجـاه          ، ودخوله مرحلة السريان   ،جتماعات العامة ورغم صدور قانون اال   

 .٢٠٠٠ خالل عام    االجتماعات العامة، وخصوصاً تلك التي تنظمها حركات وأحزاب المعارضة، لم يتغير          
ـ        ، لعقد اجتماعات عامة    السماح فما زالت األجهزة األمنية ترفض، أحياناً،      ة  مما يعد انتهاكاً للحق فـي حري

 بتفريـق  امت األجهزة األمنية، في عدد من الحـاالت،  قكما. التجمع السلمي الذي كفله القانون السابق ذكره   
 .التجمعات السلمية بالقوة

 
 بتفريق اعتصام سلمي نظمه بعـض المعلمـين         ٢٢/٢/٢٠٠٠ لخاصة في قامت الشرطة ا  في مدينة الخليل    ف

 احتجاجاً على حملة التنقالت التـي أجرتهـا         ،يم في المدينة  وطلبة المدارس أمام مبنى مديرية التربية والتعل      
 .اصابة عدد من المعلمين وطلبة المدارس بجراحالتجمع  وقد نتج عن تفريق . في صفوف المعلمينالوزارة

 
 ، منح التراخيص لعقـد االجتماعـات      عدمعلى   ٢٠٠٠خالل عام   في حرية التجمع    لم يقتصر انتهاك الحق     

 وذلك من خالل اإلعالن الصادر عـن مـدير الشـرطة بتـاريخ              ،اك القانون نفسه  ل تعداه ليشمل انته   ـب
وقد جاء فـي إعـالن    .بعد الحصول على موافقته الخطية  إال   ةــ بمنع عقد اجتماعات عام    ٢٩/٢/٢٠٠٠

 بشـأن   ١٩٩٨ لعام   ١٢عمالً بأحكام القانون رقم     " أنه   ، الذي نشرته الصحف الفلسطينية    ،مدير عام الشرطة  
 -:االجتماع، تقرر ما يلي في  ودون المساس بالحق ،ات العامةاالجتماع

 
يمنع منعاً باتاً على جميع المواطنين القيام بمسيرات بدون الحصول على موافقة مسـبقة مـن مـدير                  .  ١

 .الشرطة محدداً بها خط مرور المسيرة ووقتها
 الشرطة يحدد بها مكـان االجتمـاع        يمنع منعاً باتاً عقد اجتماعات عامة بدون موافقة مسبقة من مدير          .  ٢

 .وتاريخ عقد االجتماع ومدة االجتماع والجهة المنظمة لالجتماع

                                                        
 .١٣/٤/١٩٩٩، ودخل مرحلة السريان بتاريخ ١٩٩٩مارس ، ٢٨، العدد الوقائع الفلسطينيةنشر يف   ٢
 



 

 ١٣٢ 
 

 من قانون االجتماعات العامة ومع عدم اإلخالل بأي عقوبة أخرى ينص عليهـا قـانون           ٦طبقاً للمادة   .  ٣
تتجاوز خمسين دينـاراً  العقوبات، يعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة ال تزيد عن شهرين أو بغرامة ال              

 .أو ما يعادلها بالعملة المتداولة
على مدراء شرطة المحافظات كل في ما يخصه اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحـق المخـالفين                .  ٤

 ".وإخطارنا بما يتم
 

وبعد صدور هذا اإلعالن، منعت الشرطة العديد من المؤسسات واألحزاب السياسية والقوى الوطنيـة مـن           
 فقد منعت الشرطة مؤسسة الضمير لرعاية المعتقلين وحقوق اإلنسـان    . نظيم التجمعات والمسيرات السلمية   ت

 بمناسبة يوم األسير الفلسطيني، تضامناً مـع األسـرى فـي    ١٦/٤/٢٠٠٠في في غزة ، من تنظيم مسيرة    
المسـيرة فـي   هـذه  يـذ  كما منع مدير شرطة رام اهللا مسيرة التحاد المعاقين، لكن تم تنف. سجون االحتالل 

طلبت الشرطة من المشاركين التفرق وتم فـض المسـيرة          قد   و . خالفاً لقرار مدير الشرطة    ،١٩/٤/٢٠٠٠
 .بشكل سلمي

  
فقد أصدرت المحكمة العليـا فـي غـزة بتـاريخ           . المحكمة العليا نهاية إلعالن مدير الشرطة     وقد وضعت   

قوق االنسان، قراراً بوقف العمل بالقرار الـذي   ، وبناءاً على التماس من عدد من مؤسسات ح        ٢٩/٤/٢٠٠٠
 واعتبـرت   . والذي منع بموجبه تنظيم االجتماعات العامة إال بموافقته المسـبقة          ،أصدره مدير عام الشرطة   

 . ١٩٩٨المحكمة أن اإلعالن الصادر عن مدير الشرطة يخالف قانون االجتماعات العامة لسنة 
 

 
 :النتخاب الحق في الترشيح واتعليق:  ثالثاً

 
، مرحلـة النفـاذ فـي       ١٩٩٦ لسـنة    ٥دخل قانون انتخاب مجالس الهيئات المحليـة الفلسـطينية، رقـم            

يصدر وزير الحكم المحلي قـراراً بـإجراء       "على أنه     هذا القانون  وتنص المادة الثالثة من    .١٦/١٢/١٩٩٦
 ".طينية ويحدد موعداً لها انتخابات حرة ومباشرة النتخاب رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية الفلس

 
ورغم مرور أكثر من أربع سنوات على صدور القانون المذكور، لم تجر أي انتخابات للمجالس المحليـة،                 

تعلل وزارة الحكم المحلي عدم إجراء االنتخابات،        .ولم يصدر أي قرار عن وزير الحكم المحلي بهذا الشأن         
 إلى عدم استكمال انسحاب الجيش اإلسـرائيلي مـن بـاقي            رغم وجود القانون وجاهزية الترتيبات الفنية،     

 .المناطق الفلسطينية المأهولة بالسكان
 

 تـأخير ال أن مبررات وزارة الحكم المحلي مبررات واهية، وأن اعتبارات سياسية تقـف وراء               الهيئةترى  
 . أسرع وقت ممكنوتؤكد الهيئة على ضرورة إجراء االنتخابات في.  إجراء االنتخابات المحليةالمفرط في

 
  ويـتم  ،انتهت المرحلة االنتقالية التي يفترض أن تنتهي بانتهائها والية المجلس التشـريعي           ،  من جهة أخرى  

لكن محكمة استئناف قضايا االنتخابات، المشـكلة بموجـب       .  إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة     بعدها
شريعي يعود لقرار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية،       قانون االنتخابات، قررت بأن تحديد والية المجلس الت       



 

 ١٣٣ 
 

قرار المحكمة هذا أن يعطـل عمليـة        إن من شأن    . بصفته رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية      
 . إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية دورية ومنتظمة

 
 

 :األمان الشخصيو الحريةانتهاك الحق في :  رابعاً
 

 الوطنية الفلسطينية، ممثلة بأجهزتها األمنية، في انتهـاك الحـق فـي الحريـة واألمـان                 استمرت السلطة 
 .الشخصي، وذلك من خالل االعتقاالت التعسفية

 
ويشمل االعتقال  . يقصد باالعتقال التعسفي كل عملية احتجاز لمواطنين ال تراعى فيها اإلجراءات القانونية           

راعى فيها اإلجراءات واألصول القانونية الواجبة االتبـاع، مثـل          التعسفي جميع أشكال االعتقال التي ال ت      
اعتقال شخص دون مذكرة صادرة عن النيابة العامة أو القضاء، أو االعتقال الذي يتجاوز المدة القانونيـة                  

 ساعة، أو استمرار االعتقال دون عرض المتهم علـى  ٤٨التي يسمح للجهاز األمني التوقيف خاللها، وهي  
 مـن   ذلك يعتبر اعتقال األشخاص على خلفية آرائهم ومواقفهم السياسية وانتماءاتهم الحزبية شكالً           ك. القضاء

 .أشكال االعتقال التعسفي
 

كما كان هنـاك حـاالت اعتقـال        . على خلفية سياسية   ٢٠٠٠جاءت أغلب االعتقاالت التعسفية خالل عام       
 . ٣طاق ضيق على نإن كانتعسفي لمواطنين على خلفيات جنائية ومدنية، و

 
 :يــاالعتقال السياس

 
االعتقال السياسي هو ذاك االعتقال الذي يتم تنفيذه من قبل السلطات بحق أفراد أو جماعات، علـى خلفيـة     

 .المواقف السياسية أو االنتماءات الحزبية غير المخالفة للقانون
 

، لما يمثلـه مـن خـرق للحريـات     يعتبر االعتقال السياسي تجاوزاً لمبادئ القانون الدولي لحقوق اإلنسان      
والحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية، وفي مقدمتها الحق في حرية الرأي والتعبير والحـق فـي الحريـة                  

لكـل  "  أن   ١٩٤٨ من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسـان لسـنة          ١٩فقد جاء في المادة     . واألمان الشخصي 
لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعـام        وجاء في ا  ". شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير     

والهيئة تعـارض جميـع      ".لكل فرد الحق في الحرية وفي األمان على شخصه        "أن  ) ٩( في المادة    ١٩٦٦
أشكال االعتقال التعسفي واالعتقال على خلفية المواقف السياسية واالنتماءات الحزبية، وتؤكد على ضرورة             

 .لقانون إلى المحاكم النظاميةتقديم من تثبت مخالفته ل
 
 
 

                                                        
 توقيف مواطنني على خلفية ديون  فيهاقضايا متاهليئة كذلك تابعت .فراج بالكفالة حبقهمإوامر أرغم صدور  ى خلفيات جنائية،تابعت اهليئة عدة قضايا مت فيها احتجاز مواطنني عل ٣

 .دون وجود قرارات قضائية باحلبس مدنية،



 

 ١٣٤ 
 

ال توجد إحصـائية    . االعتقال السياسي حين يتعلق األمر ب    أفضل من األعوام التي سبقته       ٢٠٠٠لم يكن عام    
خـالل    لفترات متباينة   الذين تم توقيفهم   عدد المعتقلين .  السياسيين لمعتقلينل  اإلجمالي عددالدقيقة معلنة حول    

أمـا المعتقلـون    .  معـتقالً  ٧٠ يزيد عـن     السياسية أو االنتماءات الحزبية   على خلفية المواقف     ٢٠٠٠عام  
األمنيون بتهم تتعلق بالتخابر مع العدو اإلسرائيلي فقد بلغ عدد الموقوفين منهم في المراكز التابعة لـإلدارة                 

ى الهيئـة   معتقالً، في حين ال يتوفر لد٩٦العامة لمراكز اإلصالح والتأهيل في الضفة الغربية وقطاع غزة         
عدد إجمالي للموقوفين منهم في مراكز التوقيف التابعة ألجهـزة األمـن الوقـائي، المخـابرات العامـة،                  

 .االستخبارات العسكرية
 

شملت حمالت االعتقال أعضاء في المكتب السياسي للتنظيم المستهدف، ونشـطاء ميـدانيين وأكـاديميين               
 يكن جميعها، تمت دون إبراز مذكرة توقيف أو مذكرة          ويالحظ أن أغلبها، إن لم    . وطالب جامعات وغيرهم  

صـدر بحقهـم   تكما لم يتم عرض المعتقلين على النيابة العامة أو على قاضي الصلح ولم           . إحضار للمعتقل 
 .لوائح اتهام، ولم يتم تقديمهم للمحاكمة

 
وال يعـرف المعتقـل    . نةويستمر اعتقال السياسيين عدة أسابيع إلى عدة أشهر، وأحياناً يستمر ألكثر من س            

وعـادة   . أما اإلفراج عن المعتقلين السياسيين فال يكون إال بقرار سياسي          .المدة التي سيمضيها في التوقيف    
ال يتم اإلفراج عن المعتقلين السياسيين، حتى لو صدرت قرارات إفراج من محكمة العدل العليا في الضـفة           

التوثيق المتوفر لديها أن عدد المعتقلين السياسـيين الذيــن   من للهيئة ويظهر .الغربية وقطاع غزة بحقهم   
 )٣٩(صدرت بحقهم قرارات إفراج، ولم تقم األجهزة األمنية بتنفيذ قرارات المحاكم فـي قضـاياهم بلـغ                  

 .معتقالً
 

 بقصـف بعـض المقـرات       ةوبعد اندالع انتفاضة األقصى، وما رفاقها من قيام قوات االحتالل اإلسرائيلي          
الفلسطينية، تم اإلفراج على دفعات عن غالبية المعتقلين السياسيين، بمن فيهم من صدر بحقه قـرار                األمنية  

 بعض   باعتقال  وقامت لكن أجهزة األمن الفلسطينية عادت خالل فترة بسيطة       . إفراج من محكمة العدل العليا    
 . أفرجت عنهمممن

 
قضـية المعتقلـين السياسـيين، ونـاقش هـذا          وقد اتخذ المجلس التشريعي الفلسطيني موقفاً واضحاً إزاء         

وفي كل مرة كانت قراراتـه تقضـي   . ٢٠٠٠الموضوع في جلساته المتكررة، كان آخرها خالل شهر أب     
بإطالق سراح المعتقلين السياسيين وإغالق هذا الملف بشكل نهائي، والتأكيد على قراراتـه السـابقة بعـدم        

 .قانونية االعتقال السياسي
 
 
 
 
 
 
 



 

 ١٣٥ 
 

 :والحريــات الصحافيــةالرأي والتعبير   انتهاك حرية :خامساً
 

 .  العديد من االنتهاكات لحرية الرأي والتعبير، وتحديدا حرية العمل الصحفي واإلعالمـي            ٢٠٠٠شهد عام   
 .خاصةالوأخذت هذه االنتهاكات أشكاال مختلفة كاالعتقال، وإغالق محطات التلفزة واإلذاعة 

 
شؤون الصحافة بشكل عام، كتـرخيص المؤسسـات         ١٩٩٥ لسنة   ٥نشر رقم   ينظم قانون المطبوعات وال   

الصحافة والطباعة  " وتنص المادة الثانية من القانون المذكور على أن         . الصحفية والرقابة على المطبوعات   
حرتان وحرية الرأي مكفولة لكل فلسطيني، وله أن يعرب عن رأيه بحرية قوالً، كتابة وتصويراً ورسـماً                 

 " .ل التعبير واإلعالمفي وسائ
 

 القانون المذكور العديد من األمور اإليجابية، كعدم جواز اتخاذ أي إجراء ضد صحفي أو مطبوعـة     يويحو
النشـر  وورغم أن قانون المطبوعـات       .صحفية إال من خالل القضاء، وبناء على شكوى من النائب العام          

م عبر القضاء والمحاكم المختصة، بناء على       ينص على أن أي إجراء ضد الصحافة والصحفيين يجب أن يت          
شكوى من دائرة المطبوعات والنشر، إال أن األجهزة األمنية تقـوم باتخـاذ إجـراءات ضـد الصـحافة                   

 .والصحفيين دون الرجوع إلى دائرة المطبوعات والنشر أو إلى القضاء
 

 :انتهاكات ضد وسائـــل اإلعــالم
 

 :مارسات التي تعتبر اعتداء على حرية العمل الصحفي العديد من الم٢٠٠٠وقعت خالل عام 
 
 الذي يبث برامجه من مدينة ،النـورس  أغلقت الشرطة الفلسطينية محطة تلفزيون ١٦/٢/٢٠٠٠بتاريخ   -

أنه أعلم بواسطة الهاتف من أحد العاملين في المحطـة أن أفـرادا   للهيئة  مدير المحطة   قد أفاد  و .الخليل
.  أن يكـون معهـم أمـر خطـي     دون، إلى مقر المحطة وطلبوا إغالقهامن المباحث الجنائية حضروا   

ـ إحدى  وعندما راجع مدير المباحث في المدينة أعلمه أن سبب اإلغالق هو ورود تحريض في                 اتحلق
 .ضراب المعلمين في المدارس الحكومية الحلقة إوكان موضوع. ثه المحطةتب الذي ،"بصراحة"برنامج 

 
 في مدينـة رام     صوت الحب والسالم  لشرطة الفلسطينية على إغالق إذاعة       أقدمت ا  ٥/٥/٢٠٠٠بتاريخ   -

 دون أن يكـون     ، أن قرار اإلغالق تم من قبل أفراد الشـرطة          للهيئة أكد صاحب ومدير اإلذاعة   و .اهللا
ـ    انما   و ،بحوزتهم أي كتاب بهذا الخصوص، ودون ذكر أسباب هذا اإلجراء           ذكراكتفى أفراد الشرطة ب

 أن اإلغالق جاء على خلفية بث برنامج حول         ويفيد مدير اإلذاعة  . ء من جهات عليا   أن أمر اإلغالق جا   
هذه هـي   و. ناء على تعليمات الرئيس    ب ١٠/٥/٢٠٠٠ بتاريخح اإلذاعة   فتوقد أعيد   . إضراب المعلمين 

 .أجهزة السلطة الفلسطينية إذاعة صوت الحب والسالمالمرة الرابعة التي تغلق فيها 
 
 فـي مدينـة رام اهللا، حيـث تـم           وطن محطة تلفزيون    ٢١/٥/٢٠٠٠بتاريخ  نائية  أغلقت المباحث الج   -

 رغـم أن    فـوراً ،  أبلغه المسؤولون بوجوب االتصال بالمحطة لقطع البـث         واستدعاء مدير المحطة،    
تم قطـع   بناء على أوامر المباحث الجنائية       و .التلفزيون كان يبث نشرة أخبار الساعة السابعة والنصف       



 

 ١٣٦ 
 

لحصول علـى   ا المتكررة   هأنه رغم محاوالت  يفيد مدير تلفزيون وطن      و .وإغالق المحطة نشرة األخبار   
وقد تزامن إغـالق    .  من ذلك  ه لم يتمكّن   إال أن  ،سباب إغالق المحطة  معرفة أ أمر خطي، أو على األقل      

، حيـث بـث     ٢٠٠٠اإلسرائيلية في شهر أيـار       المحطة مع أحداث التضامن مع األسرى في السجون       
وقـد اسـتأنفت    . األغاني الوطنية وصورا ألحداث تشييع جنازات الشهداء بشكل متواصـل         التلفزيون  

وهذه هي المرة الخامسة التي يغلـق فيهـا تلفزيـون            . من إغالقها  المحطة بث برامجها بعد ثالثة أيام     
 .وطن

 
م  فـي مدينـة را  المنارةوإذاعة النصر  محطة تلفزيون   ٣٠/٥/٢٠٠٠بتاريخأغلقت الشرطة الفلسطينية     -

من المباحث الجنائيـة إلـى مقـر التلفزيـون       أفرادقد حضر    ف ،مدير المحطتين لتصريح   واستنادا   .اهللا
 ثم تم اقتياده إلـى مقـر المباحـث    .، وأمروه بوقف البث فوراهماواإلذاعة وأبلغوه قرارا شفويا بإغالق    

 تحت الحراسة، وبمنـع     الجنائية في رام اهللا، وهناك أبلغه الضابط المسؤول بوضع التلفزيون واإلذاعة          
 . ساعة٤٥ وقد استمر اإلغالق .تشغيلهما أو دخول أحد إليهما

 
الذي يبث برامجه من     ،المهد داهمت قوة من المباحث الجنائية مقر محطة تلفزيون          ١/٦/٢٠٠٠بتاريخ   -

عام المحطة ورئيس اتحاد محطات اإلذاعـة والتلفـزة           واعتقلت مدير  ،قهإغالقامت ب مدينة بيت لحم، و   
 أفراد الشرطة بمداهمة مقر المحطة وتشـميعه بعـد   قد قام و. دون قرار خطي،قمصيةسمير   ،لخاصةا

ـ   إلى مركز شرطة بيت لحم، و       مدير المحطة  إخراج الموظفين، ثم أخذوا المفاتيح واقتادوا      ز ـفي مرك
محطات  لجميع   اً بيان ه وتوزيع هأن هذه اإلجراءات جاءت على خلفية إصدار      الشرطة علم مدير المحطة     

بث لمدة نصف ساعة، ووضع إشارة صامتة احتجاجـا علـى تـدخل        ال بوقف   هاالتلفزة الخاصة، يطالب  
قمصـية  يفيـد   و. مع تلفزيون النصر وإذاعة المنارة المغلقتينتضامناًذلك  األجهزة األمنية في عملها، و    

 جـاء بحكـم     ،٢٣/٥/٢٠٠٠ الذي نشر في الصحف المحلية بتاريخ        ،أنه رغم توضيحه بأن هذا البيان     
 .إشغاله منصب مدير اتحاد أصحاب المحطات الخاصة، إال أن ذلك لم يجد آذاناً صاغية لدى الشـرطة                

 .٤/٦/٢٠٠٠أطلق سراحه بتاريخ و ، لمدة ثالثة أيام السيد قمصيةوقد استمر توقيف
 
 ،األمـل و ،النـورس و ،المجـد  بثت محطات التلفزة الخاصة بمدينـة الخليـل،          ٢٥/٨/٢٠٠٠بتاريخ   -

 احتجاجا على رفـع األقسـاط       ، إعالنا مدفوع األجر باسم مجلس الطلبة في جامعة الخليل         المستقبل،و
 إلى األجهزة األمنية واصفة المحطـات      على هذا اإلعالن واشتكت   إدارة الجامعة   احتجت   قد و .الجامعية

هم ت، وإجبـر قامت المباحث الجنائية باستدعاء القائمين على تلك المحطـات      وعلى إثر ذلك     .بالتحريض
 .على التوقيع على تعهد بعدم بث ما أسمته مواد تحريضية

 
 :نـــانتهاكات ضد الصحفيي

 

، ١/٣/٢٠٠٠ منعت إدارة جامعة النجاح الوطنية في نابلس الصحفيين من دخول حرم الجامعة بتـاريخ                -
 شهد فيه محـيط     لتضامن مع زمالئهم في جامعة بيرزيت، في الوقت الذي        تتعلق با لتغطية نشاطات طالبية    
 . كبيراً أمنياًالجامعة ومداخلها تواجداً

 



 

 ١٣٧ 
 

 ويعمل ، من مدينة غزة،عبد اهللا عيسـى  اعتقل جهاز المخابرات العامة الصحفي  ١٧/٤/٢٠٠٠بتاريخ   -
  وقد صرح مدير المخـابرات العامـة أن اعتقـال          .مراسال لصحيفة الشرق األوسط الصادرة في لندن      

ه بمراسلة صحف في الخـارج وتسـريب أخبـار تسـيء إلـى              قيامعلى خلفية    جاء   الصحفي عيسى 
 فيمـا ذكـرت   .شخصيات فلسطينية، مشيرا إلى أن عيسى يعمل موظفا في جهاز المخـابرات العامـة   

مصادر صحفية أن اعتقال الصحفي عيسى جاء إثر نشره سلسلة من التقارير التي انتقد فيهـا السـلطة              
 .الوطنية الفلسطينية

 
 ،غـازي حمـد  م قسم األمن السياسي في الشرطة الفلسطينية باستدعاء الدكتور       قا ١٣/٥/٢٠٠٠بتاريخ   -

الناطقة باسم حزب الخالص الـوطني اإلسـالمي،        الصادرة في غزة و    "الرسالة"مدير تحرير صحيفة    
نتقد فيه مدير عام الشرطة لقيـام عناصـره         ت أصدرته حركة فتح     اًعلى خلفية نشر الصحيفة بيان    وذلك  

استُدعي واعتُقل أكثر من مرة خـالل       للصحفي حمد أن    وقد سبق   . سكان مخيم البريج  باعتقال عدد من    
 .األعوام الماضية على خلفية عمله الصحفي

 
 نائب مدير عـام اإلذاعـة       ، فتحي البرقاوي   اعتقلت الشرطة الفلسطينية اإلذاعي    ٢٧/٥/٢٠٠٠بتاريخ   -

  فـإن اعتقـال  ، وحسب مصادر اإلذاعة. ومدير قسم األخبار فيها"صوت فلسطين"  الحكومية الفلسطينية
خاللهما  انتقد عقدا في مدينتي البيرة وبيرزيت،        أكاديميين  جاء على خلفية حديثه في مؤتمرين      برقاويال

 صرح البرقاوي عقب اإلفراج عنه أن اعتقالـه كـان نتيجـة عمليـة             وقد .السلطة الوطنية الفلسطينية  
أو ام بدأ وانتهى دون أن يتم التحقيق معـه أو اسـتجوابه             كيديـة، مؤكدا أن اعتقاله الذي استمر ستة أي       

 . توضيح أسباب توقيفه 
 
 ،ماهر العلمـي   قام جهاز المخابرات العامة في مدينة رام اهللا باستدعاء الصحفي            ٦/٦/٢٠٠٠بتاريخ   -

 التحقيق معه حول مشاركته في ندوة تلفزيونية بعنـوان           تم بعد أن وتوقيفه   عاما من مدينة القدس،      ٥٥
 ، ودار النقـاش     ٣١/٥/٢٠٠٠ا تلفزيون القدس التربوي والنصر بتاريخ       تها محط ت بث ،"مساحة للرأي "

 الـذي يـرأس     ،وقد تم توقيف العلمـي     . سياسة إغالق محطات التلفزة واإلذاعة المحلية      خاللها حول 
عهـد  رغم علـى توقيـع ت     أنه أ العلمي  ويفيد  .  دون اتباع اإلجراءات القانونية    " الصوت الحر " مؤسسة

  .١٧/٦/٢٠٠٠وأطلق سراحه بتاريخ . بالتزام الصمت
 
وسـام   قام فرع األمن السياسي التابع للشرطة الفلسطينية باسـتدعاء  الصـحفي              ٨/٧/٢٠٠٠بتاريخ   -

 لمدة نصف ساعة في مقـر    واحتجازه هأن استدعاء يفيد عفيفه    و ".الرسالة" صحيفة المحرر في    ،عفيفة
 عـدد مـن المعتقلـين    ينـوي  حول إضراب عن الطعـام    اً خبر  جاء على خلفية نشره    ،قيادة الشرطة 

عـدم  طلب منه الضابط المسؤول ويفيد أن  .تنفيذه حكمهم في سجون السلطة ةالسياسيين الذين أنهوا مد 
 الشـرطة   مـن قبـل  وقد سبق للصحفي عفيفـة أن اعتقـل   . نشر مواد تشهير تسيء للسلطة الوطنية     

يقا صحفيا حول تعذيب معتقل فلسطيني على أيـدي أفـراد            بعد نشره تحق   ،١٩٩٩عام  الفلسطينية في   
 .مـن المباحث الجنائية

 



 

 ١٣٨ 
 

 :ةــ والمعاملة القاسيإلساءة المعاملة أو التعذيبانتهاك الحق في عدم التعرض :  سادساً
 

ما زال التعذيب وبعض أشكال المعاملة الحاطة بالكرامة يمارس في مراكز التوقيـف والتحقيـق التابعـة                 
 ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها بالسجن من ثالثة أشهر إلى ثالث            .األمنية الفلسطينية المختلفة  لألجهزة  

كمـا يعتبـر مخالفـاً لالتفاقيـات        . سنوات، وفقاً لقوانين العقوبات السارية في الضفة الغربية وقطاع غزة         
ات الدولية لمناهضة التعـذيب     والمواثيق الدولية الخاصة بمعاملة المحتجزين والسجناء، وخصوصاً االتفاقي       

 .  أو المهينةةوغير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنساني
 

 شكوى  )١٦٤(شكوى تتضمن ادعاء بالتعذيب وسوء المعاملة، مقابل        ) ١٣٥( ٢٠٠٠تلقّت الهيئة خالل عام     
 .رافية تظهر آثار التعذيبم بتقارير طبية وصور فوتوغووعدد من هذه القضايا مدع. ١٩٩٩خالل عام 

 
 إسـاءة   ومن خالل الشكاوى التي تابعتها الهيئة، يظهر أن أجهزة األمن الفلسطينية اتبعـت أسـلوبين فـي                

ح المتواصـل بأشـكال   األول هو أسلوب التعذيب الجسدي، كالضرب المباشـر والشـب    . التعذيبو المعاملة
دي لفترات طويلة، والعزل عـن العـالم الخـارجي،       واألسلوب الثاني هو النفسي، كالحبس االنفرا     . مختلفة

تقع اغلب حاالت التعذيب أثناء فترة التحقيق بهدف انتـزاع اعترافـات مـن              . والحرمان من زيارة األهل   
 .الموقوف

 
 تحريمـه، إال أن اسـتجابة األجهـزة          عن خطورة التعذيب، وإعالن المسؤولين في السلطة التنفيذية      ورغم  

فأحياناً تتجاوب تلـك    .  التعذيب التي تثيرها الهيئة الترقى إلى المستوى المطلوب        أن بش شكاويالاألمنية مع   
. األجهزة مع الهيئة، وتتم إحالة األشخاص المتهمين بارتكاب التعذيب للتحقيق، ويتخذ بحقهم إجراء تـأديبي              

المعنـي للهيئـة    ، ويكون رد الجهاز األمني      ىلكن في حاالت كثيرة اليتم إجراء تحقيق جاد في تلك الشكاو          
، دون ذكر اإلجـراءات التـي       "شكوى المواطن ال أساس لها من الصحة      "تردد فيه عبارة بأن     ترداً مقتضباً   

 .أوصلت إلى هذه النتيجة
 

 في التعذيب، مـن خـالل منـع زيـارة           نوفي بعض الحاالت يقوم الجهاز األمني بالتغطية على المتسببي        
وفي بعض األحيان، ال يـتم الـرد بتاتـاً علـى        .ثارهآل عنه   الموقوف الذي يتعرض للتعذيب إلى أن تزو      

 .الهيئةالشكاوى المقدمة عن طريق 
 

إضافة إلى التعذيب تلجأ بعض األجهزة األمنية إلي ارتكاب بعض الممارسات بحق المواطنين والتي يمكـن            
 . ٤تصنيفها بأنها أفعال حاطة بالكرامة، مثل حلق شعر الرأس

                                                        
 ذلك فان احللق ال  تقل فترة حمكوميته عنأما من اشهر ،الء بشرط أن تزيد مدة حمكوميتهم على ثالثة نـزالراس  حلق شعر ١٩٩٨ قانون مراكز اإلصالح والتأهيل لعامجييز  ٤
 . إال مبوافقة الرتيلنيكو



 

 ١٣٩ 
 

 :لـــة الحركة والتنقالحق في حري  :سابعاً
 

كفلت المواثيق واالتفاقيات الدولية، والقوانين المحلية، الحق لكل مواطن في حرية الحركة والتنقل، واختيار              
 . محل إقامته، ومغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، والعودة إليه

 
لكن هذه الحـاالت  .  بعض المخالفات في مجال تقييد حرية الحركة والتنقل     ٢٠٠٠رصدت الهيئة خالل عام     

فقد امتنع جهاز المخابرات العامة عن اإليعاز لـوزارة         . ال يمكن وصفها بأنها سياسة عامة تنتهجها السلطة       
والمواطن المذكور كان قـد     . ، دون إبداء أي سبب قانوني لذلك       مواطن من غزة   الداخلية بتجديد جواز سفر   

، وكان وقتهـا مطلوبـاً لسـلطات االحـتالل          ١٩٩٢ غادر البالد متجهاً إلى إحدى الدول العربية في عام        
سفر الفلسطيني من وزارة الداخلية فـي غـزة         ال حصل المذكور على جواز      ١٩٩٥وفي عام   . اإلسرائيلية

 تقدمت عائلة المذكور بطلب إلى الوزارة لتجديـد جـواز السـفر، إال أن    ١٩٩٨وفي عام   . بواسطة عائلته 
وما زال المواطن المذكور     .٢٠٠٠لمخابرات العامة حتى نهاية عام      الطلب ال زال قيد الدراسة لدى جهاز ا       

 . والعودة إلى وطنهالسفردون أي جواز سفر أو أي وثيقة سفر أخرى تمكنه من 
 

من سكان  جوني انطون أندون،    كما قامت وزارة الداخلية بحجز جواز السفر الفلسطيني الخاص بالمواطن           
وكان المواطن المـذكور قـد       .ييف في أوكرانيا، وامتنعت عن تجديده     مدينة بيت لحم والموجود حالياً في ك      

تقدم إلى السفارة الفلسطينية في أوكرانيا بطلب تجديد جواز سفره الفلسطيني، وقام بمراجعة السـفارة عـدة        
وبعد أربعة أشهر من تسليمه جواز سفره للسفارة الفلسطينية، تم إخباره أنه تم حجز              . مرات الستالم جوازه  

 .جواز من قبل الجهات المعنية في فلسطينال



 

 ١٤٠ 
 

 :ةـــة العامــ الوظيف إشغالالــانتهاكات في مج:  ثامناً
 

.  التي يجب أن يتمتع بها كـل مـواطن   المتساويةيعتبر الحق في تقلد الوظائف العامة من الحقوق األساسية     
 مـن اإلعـالن   ٢١/٢اء في المادة    فقد ج . وقد كفلت المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان هذا الحق        

". لكل شخص بالتساوي مع اآلخرين، حق تقلد الوظائف العامـة فـي بلـده               " العالمي لحقوق اإلنسان أن     
لكل شخص الحق في العمل، وفي حرية اختيار عمله، وفـي          "  من ذات اإلعالن على أن       ٢٣وتنص المادة   

كما تنص المادة نفسها على حق جميع األفـراد،          ".شروط عمل عادلة ومرضية، وفي الحماية من البطالة         
ـ       . دون تمييز، في أجر متساو على العمل المتساوي        ة عادلـة ومرضـية     أإضافة إلى حق كل فرد في مكاف

 .فل له وألسرته عيشة الئقة بالكرامة البشريةـتك
 

ومؤسسـات   الوظيفة العامة من قبل وزارات        إشغال  عدة أشكال من االنتهاكات في مجال      ٢٠٠٠شهد عام   
 لدى وزارة التعليم العالي شكوى من لجان العاملين في كليات التعليم العالي الهيئـة فقد تابعت . مختلفةعامة  

في قطاع غزة، تتعلق بمعاناة العاملين والموظفين في هذه الكليات منذ سـنوات نتيجـة عـدم االسـتجابة                   
ية، ومطالبتهم بإنجـاز النظـام المـالي واإلداري،         األكاديمالمنافع   المادية و  مستحقاتهملمطالبهم فيما يتعلق ب   

الموحد السائد في الجامعـات      ومساواتهم بباقي العاملين في المؤسسات التعليمية، وخصوصاً تطبيق الكادر        
 .الفلسطينية، ونظام المنح الدراسية والتفرغ العلمي

 
 الحـد   يأن هذه اإلجراءات لم تلب    وقد قامت وزارة التعليم العالي باتخاذ عدة إجراءات بهذا الخصوص، إال            

األدنى من مطالب لجان العاملين في الكليات الحكومية، خاصة مساواتهم بباقي العـاملين فـي المؤسسـات      
 .التعليمية

 
 تتعلق بقيام ديوان الموظفين العام بوقف رواتـب بعـض           ٢٠٠٠عدة شكاوى خالل عام     الهيئة  كما تابعت   

وفي إحدى الحاالت رفضـت  . هم السياسيئجهزة األمنية على خلفية انتماالموظفين الذين تم اعتقالهم لدى األ  
 قصـيرة وزارة التربية والتعليم وديوان الموظفين العام إعادة معلم اعتقل لدى جهاز المخابرات العامة لفترة        

على خلفية انتمائه السياسي إلى عمله، علماً أن المعلم المذكور لم يعرض على أية محكمـة مختصـة ولـم                
وتعلل وزارة التربية والتعليم قرار فصل المعلم أنه ليس من اختصاصها، وأنه يتوجـب              . توجه له أية تهمة   

 .عليه الحصول على موافقة من األجهزة األمنية المختصة إلعادته إلى عمله
 

المـواطن  ولدى متابعة الهيئة هذه القضية مع األجهزة األمنية، لم يمانع جهاز المخابرات العامة الذي اعتقل           
 .ه هذه الموافقة دون إبداء أي أسباب لذلكئمن عودته إلى عمله، لكن جهاز األمن الوقائي امتنع عن إعطا

 
 علـى خلفيـة     ،فصل أحد عشر موظفاً يعملون فـي وزارة األوقـاف         تابعتها الهيئة، تم     أخرى   قضيةوفي  
 اإلضـراب المطلبـي للمعلمـين       يئةاله كما تابعت    . بناء على توصيات األجهزة األمنية     ،هم السياسي ئانتما

، وما رافقه من إجراءات عقابية تعسـفية بحـق عـدد مـن              ٢٠٠٠الحكوميين خالل شهري شباط  وأيار       
فقد أقدمت وزارة التربية والتعليم، ومديريات التربية فـي عـدد           . المعلمين على خلفية اشتراكهم باإلضراب    

 المعلمين، تمثلـت بإحالـة      إضرابابية بحق نشيطي    من المحافظات، على اتخاذ سلسلة من اإلجراءات العق       



 

 ١٤١ 
 

كذلك تم تنفيذ حملـة     . عدد منهم إلى التقاعد القسري، وعدم دفع مستحقات المعلمين المضربين بأثر رجعي           
 .تراجعت في وقت الحق عن هذه اإلجراءاتلكن الوزارة . تنقالت واسعة طالت العديد من المعلمين

 
امت بها وزارة التربية والتعليم هي إجراءات تعسفية، وال تستند إلى أسس            ترى الهيئة أن اإلجراءات التي ق     

 .تمثيل نقابي مستقلفي  و،كما تؤكد الهيئة على حق المعلمين في عيش كريم .مهنية أو تربوية
 

 عدداً من الشكاوى تتعلق بفصل موظفين من وظائفهم بسبب إعاقاتهم، أو برفض الجهـات               الهيئةكما تلقت   
بيت موظفين بسبب ما يعانونه من إعاقة، علماً أن إعاقة هؤالء الموظفين ال تؤثر على أدائهـم                 المختصة تث 

ن أو الـذين تـم    ووقد قامت الهيئة بمخاطبة الوزارات المعنية، التي يعمل بها الموظفون المفصول          . الوظيفي
. وان المـوظفين العـام    رفض تثبيتهم، وكان الرد يأتي دائماً أن قرار الفصل أو عدم التثبيت صادر عن دي              

 من نظام اللجـان الطبيـة الصـادر         ١٥ تعديل   ٥ويستند ديوان الموظفين العام في هذه القضايا إلى المادة          
 .١١/٤/١٩٩٦بتاريخ 

 
وقد رفعت الهيئة هذه الشكاوى، وبعد مراسالت عديدة مع ديوان الموظفين دون جدوى، إلى لجنة الرقابـة                 

 أن   المـذكورة  وبينت الهيئة في مذكرة رفعتها إلـى اللجنـة        .  التشريعي العامة وحقوق اإلنسان في المجلس    
النظام المذكور يخالف قانون الخدمة المدنية، وقانون حقوق المعوقين، الصادرين عن المجلـس التشـريعي       

للمعـوق حـق    "  تنص علـى أن      ١٩٩٩ لسنة   ٤فالمادة الثانية من قانون حقوق المعوقين رقم        . الفلسطيني
ياة الحرة والعيش الكريم والخدمات المختلفة شأن غيره من المواطنين، له نفس الحقـوق وعليـه     التمتع بالح 

نفس الواجبات في حدود ما تسمح به قدراته وإمكاناته، وال يجوز أن تكون اإلعاقة سبباً يحول دون تمكـين      
مؤسسات الحكوميـة   أ من ذات القانون ال    /١٠/٤كذلك تلزم المادة    ". المعوق من الحصول على تلك الحقوق     

من عدد العاملين بها، وبما يتناسب مع طبيعة العمـل  % ٥والخاصة باستيعاب عدد من المعاقين ال يقل عن         
 . في تلك المؤسسات، مع جعل أماكن العمل مناسبة

 
 التعليمات الصادرة عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية إلـى وزارة الماليـة وديـوان               الهيئةكما تابعت   

ين العام، والخاصة بتطبيق قانون التقاعد المعمول به في غزة على جميع الموظفين في المحافظـات              الموظف
، إال أنـه تـم      ٢٠٠٠وقد تم تطبيق هذا القانون بالفعل في شهر كانون ثاني           ). أي الضفة الغربية  (الشمالية  

 .إيقاف العمل به نتيجة إضرابات العاملين في قطاع التربية والتعليم
 

وجزء مـن   . التعيين في الوظائف العامة ال يتم دائماً بموجب قوانين وأنظمة الخدمة المدنية السارية            كما أن   
التعيينات يتم بناء على اعتبارات فئوية وعائلية وأحياناً سياسية، وليس على اعتبارات الكفـاءة والمؤهـل                

ياناً يكون اإلعالن شكلياً لتغطيـة      و ال يتم دائماً اإلعالن عن الوظائف في الصحف، وأح         .  أو المهني  العلمي
وبالتالي يحرم المواطنون من فرصة التنافس النزيه على مـلء       . تعيينات تمت بناء على االعتبارات السابقة     

 .الشواغر الحكومية
 



 

 ١٤٢ 
 

 :توصياتالخالصة وال:  تاسعاً
 

 لحقـوق   ،المختلفـة  بأجهزتها التنفيذية    ، الفلسطينية الوطنية في هذا الفصل بعض انتهاكات السلطة        عرضنا
وجود فصل حقيقي بـين  لغياب  نتيجةك االنتهاكات أساساً هذهتأتي و. ٢٠٠٠وحريات المواطنين خالل عام    

 وتقـاعس  ، وسلب صالحيات النيابة العامة، دور الجهاز القضائيوتهميشسيادة القانون، السلطات وضعف  
  .هم وحرياتهملحفاظ على حقوق في امواطنين أداء دوره بفعالية كممثل للعنالمجلس التشريعي 

 
 الواردة في الفصول السابقة، والتي من شأن االلتزام بها خلـق بيئـة              التوصياتالهيئة على أهمية    تؤكّد   لذا

 وحريـات  لحقـوق  سليمة، تصان فيها الحقوق والحريات، وتسهم في تقليل االنتهاكـات            وقانونيةدستورية  
 : اإلضافية التاليةبالتوصياتورة االلتزام إضافة إلى ذلك، ترى الهيئة ضر. المواطنين

 
 عقوبة اإلعدام مـن     بإلغاء المجلس التشريعي    وتطالب ،اإلعدام الهيئة على موقفها الرافض لعقوبة       تؤكد. ١

وإلى أن يتم ذلك توصي الهيئة إلى رئيس السلطة الوطنية بعدم المصادقة            . الساريةكافة القوانين الفلسطينية    
  . إعدامقرارعلى أي 

 
 ما ورد فيه من حق المواطنين فـي إقامـة      خصوصاً بنص وروح قانون االجتماعات العامة،       االلتزام.  ٢

 .ترخيصالتجمعات السلمية دون الحاجة إلى 
 
 وفقاً لقـانون انتخابـات الهيئـات        ، اإلسراع في الدعوة إلى إجراء انتخابات للهيئات المحلية        ضرورة.  ٣

 .  للمجلس التشريعي وللرئاسةنتخاباتالالمحلية، وتحديد موعد إلجراء ا
 
 السياسي، والذين لـم تراعـى فـي تـوقيفهم           همئوانتما عن كافة المعتقلين على خلفية رأيهم        اإلفراج.  ٤

 .غالق هذا الملف وعدم العودة إليه مجدداً قد حان الوقت إلأنه وترى الهيئة .اإلجراءات القانونية
 
 الرأي والتعبير، وعدم اتخـاذ أي إجـراء   وحريةالحريات الصحفية  الهيئة على ضرورة احترام      تؤكد.  ٥

 وبناء على شكوى من دائرة المطبوعـات        ، المختصة والمحاكمبحق الصحافة والصحفيين إال عبر القضاء       
 . والنشرالمطبوعاتوالنشر تطبيقاً لنصوص قانون 

 
وتطالب األجهـزة   .  من وسائل التحقيق    كوسيلة أشكاله الهيئة على منع اللجوء إلى التعذيب بكافة         تشدد.  ٦

 حول تعرضهم للتعذيب، والتعامل معها بجدية قصوى وتقـديم          المواطنيناألمنية المختلفة االهتمام بشكاوى     
 .المسؤولين عن التعذيب للمحاكمة

 
 وتطالب ، حق المواطنين في حرية الحركة والتنقل      تنتهكترفض الهيئة اإلجراءات غير القانونية التي       .  ٧

 . أو أمر قضائيقانونيبوقف اللجوء إلى مثل هذه اإلجراءات التي ال تستند إلى أي أساس 
 



 

 ١٤٣ 
 

 التنفيذيـة مـع العـاملين فيهـا بمهنيـة           السـلطة ضرورة تعامل كافة وزارات ومؤسسات وأجهزة        .٨
 أمام أي موظف يرى أن حقـاً مـن   المجالوبموضوعية وضمن حدود قانون الخدمة المدنية، وإفساح  

 العليا أو الهيئـة المسـتقلة أو القضـاء دون           اإلداريةنتهك في التظلم واللجوء إلى الجهات       حقوقه قد ا  
 . إلحاق أي ضرر بمصالحه

 
تجد الهيئة أن السلطة الوطنية الفلسطينية مقصرة في التحقيق في جرائم القتـل التـي يتعـرض لهـا                  .٩

فمن واجب  . توطنين اإلسرائيليين المواطنون الفلسطينيون على أيدي قوات االحتالل اإلسرائيلية والمس       
السلطات الرسمية الفلسطينية التحقيق، بقدر استطاعتها، في هذه الجرائم، واتخاذ اإلجراءات الالزمـة             

 .من فتح ملف تحقيق، وإجراء تشريح طبي



 

 ١٤٤ 
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  الشكاوى/ متابعات القضايا        :الفصل األول

  
  

  :مقدمـــة
  

تشكل متابعة القضايا مؤشراً هاماً على حالة حقوق المواطن وحرياته في مناطق السلطة الوطنية 
 برصدها ومتابعتها ترتسم صورة معبرة بشأن الحقوق التي الهيئةفمن االنتهاكات التي تقوم . الفلسطينية

يتم انتهاكها، والجهات التي تقوم بانتهاكها، ومدى تعاون الجهات المختلفة في وقف االنتهاك ومعاقبة 
  .يز مبدأ سيادة القانونمرتكبيه، ومدى التزام هذه الجهات بالتالي في احترام حقوق المواطن وتعز

  
الشكاوى، /  جزءاً كبيراً من جهدها لمتابعة القضايا، وتتبع آلية مرنة في متابعة القضايا الهيئة تكرس 

كما تمتاز هذه . تحاول من خاللها تحقيق أفضل النتائج في معالجة االنتهاكات وصيانة حقوق المواطن
   . وطريقة معالجتهاآللية بالتوازن والموضوعية في تحديد االنتهاك

  
فهذه اآللية يمكن تطويعها حسب نوع . واهم ما يميز هذه اآللية، عدم تقيدها بقواعد إجرائية جامدة

  .القضية والجهة المشتكى عليها بحيث تحقق الغاية المقصودة من المتابعة، وهي صيانة حقوق المواطن
  

 للباحثين الميدانيين متابعة قضايا ونشاطات أما فيما يتعلق بالبحث الميداني، فتشمل الوظيفة األساسية
الهيئة في مناطق عملهم، وتلقّي القضايا من المواطنين ومتابعتها مع الجهات المختصة بالتنسيق مع 
القسم القانوني للهيئة، والتحقيق في بعض القضايا التي تتابعها الهيئة وجمع المعلومات عنها، وترتيب 

التوقيف ورفع التقارير عن هذه الزيارات، وإجراء زيارات خاصة زيارات دورية للسجون ومراكز 
  .للسجون لمتابعة بعض القضايا المحددة والحاالت الطارئة
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  : الشكاوى/ آلية متابعة القضايا : أوالً
  

 انتهاج اآللية ذاتها التي اتبعتها في السنوات السابقة في متابعة قضايا المواطنين، مع الهيئةواصلت 
وأهم هذه التعديالت زيادة الزيارات التي يقوم بها . ض التعديالت وفقاً لمتطلّبات الحاجةإدخال بع

مديـر عام ومحامو الهيئة للجهات المشتكى عليها، وذلك بهدف مناقشة القضايا والعمل على حلها 
 وعادة ما تعقد هذه الزيارات مع أعلى المسؤولين في الهرم اإلداري في. مباشرة مع المسؤولين

كذلك ). إن وجدت(المؤسسات المعنية، أو مع المسؤولين عن الدوائر القانونية في تلك المؤسسات 
لجأت الهيئة خالل هذا العام إلى توطيد العالقة القائمة بينها وبين المجلس التشريعي، خاصةً لجنة 

ضايا الرقابة وحقوق اإلنسان، من خالل مخاطبة اللجنة وإرسال مذكرات رسمية بخصوص بعض ق
  . المواطنين التي تتلقاها

  
  :ويمكن تلخيص الخطوات التي تتّبعها الهيئة في متابعة القضايا بالنقاط التالية

  
لدى تَلقّي الهيئة قضية ما، يقوم المحامي المسؤول عن متابعة القضايا بفحص ما إذا كانت القضية .  1

طاق اختصاصها يبلّغ صاحب القضية فإذا تبين أن القضية تخرج عن ن. تقـع ضمن اختصاص الهيئة
  .بذلك، مع توضيح سبب عدم اختصاص الهيئة

  
تتابع الهيئة القضايا التي تقع ضمن اختصاصها، بناء على رغبة وموافقة صاحب القضية بعد .  2

تحترم . الحصول منه، تحت تصريح مشفوع بالقسم، على اكبر قدر من المعلومات عن حيثيات القضية
لمواطن في عدم متابعة القضية، أو التوقّف عن المتابعة إذا اختار ذلك، انطالقا من الهيئة رغبة ا

أما بالنسبة للقضايا العامة فال . حرصها على المصلحة الخاصة للمواطن ونزوالً عند حقّه في ذلك
المعنيين فالهيئة تتابع هذه القضايا حتّى لو أبدى بعض المواطنين . تحتاج إلى موافقة من أحد لمتابعتها

كأن يتعلق األمر بوفاة مواطن أثناء التحقيق، أو صدور قرار إداري يمس . عدم رغبتهم في متابعتها
  .قطاعاً من المواطنين ينطوي على انتهاك لحقوقهم أو حرياتهم األساسية

  
ن ويتم ذلك م. تقوم الهيئة بجمع المعلومات الالزمة والمتوفرة حول القضية والتحقّق من صحتها.  3

وقد يتطلّب ذلك عمال ميدانيا مـن محامي أو . أو الجهات الرسمية المختلفة/خالل المواطن نفسه و
  .باحثي الهيئة الميدانيين، لتلقي المعلومات اإلضافية أو الحصول على الوثائق الالزمة أو اإلطالع عليها

  
متابعتها، فتمتنع الهيئة عن وفي بعض الحاالت فإن طبيعة القضية والمعلومات الواردة ال تسمح ب.  4

القيام بذلك، مع إعطاء المواطن فرصة إلحضار المعلومات المطلوبة، وإرشاده إلى الكيفية التي يستطيع 
  .من خاللها الحصول على تلك المعلومات أو الوثائق، حتى تتمكن الهيئة من إعادة تفعيل القضية

  
فعلى . حبها قد استنفذ كافة اإلجراءات القانونية لحلهاال تتابع الهيئة أي قضية إالّ بعد أن يكون صا.  5



  

  

149  
  

  
  

  
  

سبيل المثال، عندما تتعلّق القضية بقرار إداري، يجب على المشتكي أن يكون قد تابع القضية واستنفذ 
ال تُتابع قضية ما إالّ إذا اقتنعت بضرورة ذلك من حيث أن هناك  والهيئة. اإلجراءات اإلدارية المعروفة

  .وق المواطن، وأن المشتكي لم يتمكن من حماية هذه الحقوق رغم اتّباع اإلجراءات المرعيةًانتهاكاً لحق
  
  :في حال استيفاء األمور السابقة، تتبع الهيئة اإلجراءات التالية.  6
  
وتعطي الهيئة مهلة معقولة لتلقي رد الجهة . تتم مخاطبة المسؤول اإلداري المباشر عن االنتهاك .أ

، فإن لم يصلها تبعث بسلسلة برسائل تذكيرية، وقد تتصل بالجهة المعنية هاتفياً أو تقوم بزيارة المخاطبة
  .أو زيارات للمكاتب المعنية

  
إذا لم تستلم الهيئة رداً أو لم تجد تعاوناً من الجهة المخاطَبة، تقوم بمخاطبة المستوى األعلى التالي  .ب

وقد يصل األمر إلى مخاطبة رئيس . ى مستوى إداري مسؤولفي التسلسل اإلداري، وهكذا حتى أعل
كما ويتم اطالع المجلس التشريعي على مجريات بعض القضايا عندما تجد . السلطة الوطنية الفلسطينية

   .وقد توصي الهيئة إلى المجلس تبني القضية كقضية عامة. الهيئة ضرورة لذلك
  
 أي من المستويات اإلدارية، تقوم بمتابعة القضية مع ذلك إذا تلّقت الهيئة رداً على مراسالتها من .ج

أما إذا تجاهلت الجهة المقصودة متابعات الهيئة ولم ترد على مراسالتها، فإن . المستوى حتى النهاية
الهيئة تقوم، إذا رأت في ذلك ضرورة لخدمة القضية، بإصدار بيان للرأي العام توضح فيه ظروف 

  .هاالقضية ونتائج متابعت
  

إذا لم تجد المتابعة بالطرق المشار إليها أعاله، قد تلجأ الهيئة إلى القضاء، سواء من خالل قيام . د
. صاحب القضية بذلك بناء على إرشاد من الهيئة، أو بأن تقوم بواسطة محاميها برفع األمر إلى القضاء

   .رخاً لحقوق المواطن وحرياتهويكون اللجوء إلى القضاء في تلك القضايا التي تُشكّل انتهاكاً صا
  

  :إغالق القضايا
 كافة وسائل المتابعة دون تحقيق نتيجة إيجابية، تضطر في النهاية إلى إغالق الهيئةعندما تستنفذ 

القضية، ويشار إلى ذلك لدى تصنيف القضايا وتقييمها في التقرير السنوي للهيئة والتقارير الخاصة 
ة لدى إغالق القضايا دون نتيجة إيجابية نقداً علنياً واضحاً للجهات غير وتوجه الهيئ. الصادرة عنها

كما تعمد الهيئة لدى إغالقها للقضايا إلى تقييم الجهات المتابع معها ومدى تعاونها وتجاوبها . المتعاونة
ضية وال تقوم الهيئة بإغالق أي ق. مع الهيئة، إضافة إلى السبب الذي استندت إليه في إغالق القضية

مهما مضى على متابعتها من وقت إذا ظل االنتهاك مستمراً، مثل قضايا االعتقال التعسفي واالختفاء 
وتعتمد الهيئة في إغالقها للقضايا عدة تصنيفات وضعت لتعكس السبب الحقيقي الذي تم . القسري

معها ومدى تعاونها االستناد إليه في إغالق القضية، وكذلك لتعكس التقييم الموضوعي للجهات المتابع 
  .مع الهيئة
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 ويعطى هذا الوصف في حال تعاون الجهة المتابع :إغالق بتعاون والوصول إلى نتيجة مرضية.  1
ويكون تقييم الهيئة في هذه الحالة عدم توجيه . معها وحّل المشكلة أو معالجة االنتهاك موضوع القضية

  .نقد للجهة المتابع معها
  
ويكون ذلك في حال إبداء الجهة المتابع معها : ودون الوصول إلى نتيجة مرضيةإغالق بتعاون .  2

تعاوناً مع الهيئة، لكن هذا التعاون يشوبه عيب في بعض الجوانب، سواء من خالل عدم االستمرار، أو 
 من خالل إخفاء حقائق، األمر الذي يؤدي في النهاية إلى عدم االعتراف بوجود االنتهاك وعدم القيام

وفي هذه الحالة يكون تقييم الهيئة إما بتوجيه نقد، أو عدم . بما هو مطلوب لمعالجته أو لمحاسبة مقترفيه
  .القدرة على ذلك لصعوبة تقييم الجهة المتابع معها

  
وهذا يعني أن الهيئة قامت بإغالق القضية بعد استنفاذ كافة اإلجراءات من : إغالق بدون تعاون.  3

  .ويكون التقييم في هذه الحالة توجيه نقد للجهة المخاطبة. ت وغيرهامراسالت واتصاال
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  :الشكاوى وملخّص متابعاتها/ أنواع القضايا  :ثانياً
  

 متابعة القضايا التي تتعلّق بانتهاك حقوق المواطن وحرياته، إذا صدرت مثل هذه الهيئةواصلت 
وال تتابع الهيئة االنتهاكات التي تقع من قبل أفراد أو من قبل . وميةاالنتهاكات عن جهة عامة أو حك

   .سلطات االحتالل، كذلك ال تتابع القضايا المتعلقة بتقديم مساعدات مالية أو إنسانية
  

  :وتنقسم القضايا التي تتابعها الهيئة إلى نوعين هما
  

  : النوع األول
شكل مباشر، ويكون ذلك بحضورهم الشخصي إلى مقر القضايا التي تتلقّاها الهيئة من المواطنين ب

وال تُتابع الهيئة أي . الهيئة أو بواسطة الهاتف أو الفاكس، أو عن طريق أحد باحثي الهيئة الميدانيين
ويكفي أن يقوم المواطن باالتصال مع . قضية إال بعد الحصول على تصريح مشفوع بالقسم من صاحبها

  .ذهب أحد الباحثين الميدانيين إليه لتلقي شكواهالهيئة وإعطاء عنوانه حتّى ي
  

   :النوع الثاني
القضايا التي تتابعها الهيئة بمبادرة ذاتية منها، خاصة إذا كان االنتهاك يمثّل قضية عامة تمس قطاعاً 

ومن األمثلة على هذا النوع من القضايا التي . من المواطنين أو يمس حقاً اساسياً من حقوق المواطن
  .، قضية أوضاع المحاكم النظامية في محافظة الخليل2000بعتها الهيئة خالل عام تا
  

  : 2000القضايا المتابعة خالل عام 
  

فبعد أن كان . 29/9/2000تناقص عدد الملفات في هذا العام بسبب اندالع انتفاضة األقصى بتاريخ * 
ملفاً شهرياً، اصبح ) 72 (2000ن عام معدل الملفات الواردة إلى الهيئة في الشهور التسعة األولى م

   ).2000/ 12-10أي خالل الشهور ( ملفاً شهرياً بعد اندالع انتفاضة األقصى ) 14(معدل الملفات 
  
ملف جديد تلقتها خالل )  692(ملف، منها ) 864( ما مجموعه 2000تابعت الهيئة خالل عام  •

  .عتها في األعوام السابقةملف كانت الهيئة قد بدأت بمتاب) 172(، و2000عام 

  

.  ملفاً مفتوحا171ً من الملفات المتابعة، وبقي 693 إغالق ما مجموعه 2000تم خالل عام  •
من مجموع الملفات % 80 من إغالق ما نسبته 2000وتكون الهيئة بذلك قد تمكّنت خالل عام 

  .المتابعة
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مية المختلفة في معرض متابعتها للملفات  كتاباً للجهات الرس1885أرسلت الهيئة ما مجموعه   •
  .2000الواردة إليها خالل عام 

  

 خطاباً مكتوباً من الجهات الرسمية رداً على مكاتباتها بشأن الملفات المختلفة 508تلقّت الهيئة  •
  . 2000خالل عام 

  
ه من قبل المتقدمين إنتهاكاً مدعى ب) 1831  (2000تضمنت الملفات التي تابعتها الهيئة خالل عام 

  .بالقضايا
  

.2000يبين عدد الملفات الجديدة التي تابعتها الهيئة خالل عام ) 1(الجدول رقم 
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  :2000توزيع القضايا على الجهات المشتكى عليها خالل عام : ثالثاً
  

  :الي لغرض احتساب النسب المئوية، تم تقسيم القضايا التي تلقتها وعالجتها الهيئة على النحو الت
  .ملفاً جديداً) 692 (-
  .ملفاً من األعوام السابقة) 172 (-
  . ملفا864ً= أعاله 2و1 مجموع الملفات -
  .ملفاً) 91( عدد الملفات التي ورد فيها تكرار على جهات متعددة -
المجموع اإلجمالي ) 955= ( مجموع الملفات التي فيها تكرار ) 91+ (مجموع الملفات ) 864 (-

  .للقضايا
  .ملفاً) 171= ( عدد الملفات التي بقيت مفتوحة ولم تدخل في عملية احتساب النسب المئوية -
عدد القضايا التي تم ) 784= (قضية ال تزال مفتوحة ) 171 (–المجموع اإلجمالي للقضايا ) 955 (-

  ).القضايا المغلقة(التعامل معها في احتساب النسب المئوية 
  

  : إلى نوعين هما2000ت ضدها الشكاوى خالل عام تم تصنيف الجهات التي ورد
  
وتشمل الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والنيابة :  المؤسسات واألجهزة الفلسطينية المدنية)1

  . العامة، باإلضافة إلى بعض المؤسسات العامة األخرى كالبلديات
  
، االستخبارات العسكرية، األمن الوطني، وتشمل األمن الوقائي، المخابرات العامة: األجهزة األمنية) 2

  .والشرطة
  
  
  :المؤسسات الحكومية. أ

قضية من اصل ) 307( مع المؤسسات الحكومية المختلفة ما مجموعه 2000تابعت الهيئة خالل العام 
وأهم هذه . من مجموع عدد القضايا المغلقة %) 39.2(قضية أغلقتها ، أي ما نسبته ) 784(

  :المؤسسات
  
  :البلديات/ ارة الحكم المحلي وز .1
  
  وزارة الحكم المحلي. أ

، بقي منها قضية واحدة قيد المتابعة، 2000 قضية مع وزارة الحكم المحلي خالل عام 17تابعت الهيئة 
  : قضية على النحو التالي16بينما تم إغالق 

  .نتيجة مرضيةمن القضايا المغلقة، ُأغلقت بتعاون مع الوزارة والوصول إلى %) 56(قضايا  9
  .من القضايا المغلقة، ُأغلقت لعدم تجاوب الوزارة%) 44( قضايا 7
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  :وفي تقييم الهيئة للقضايا المتعلقة بوزارة الحكم المحلي وجدت ما يلي

  .لم يوجه بخصوصها نقد للوزارة%) 56(قضايا  9
  .وجه بخصوصها نقد للوزارة%) 44( قضايا 7
  

ابعتها مع وزارة الحكم المحلّي بشكل مباشر، وال يدخل ضمنها القضايا والقضايا الواردة أعاله تمت مت
كانت . المتابعة مع البلديات، باعتبار األخيرة هيئات حكم محلي تتمتع بنوع من االستقاللية عن الوزارة

 القضايا التي تابعتها الهيئة مع وزارة الحكم المحلي تتعلق بتوجيه إنذارات من قبل البلديات، عدم منح
البلديات بعض التراخيص للمواطنين، إضافة إلى بعض القضايا التي تتعلق بفصل موظفين يعملون في 

  .البلديات أو مطالبتهم بمستحقاتهم المالية أو حقوقهم الوظيفية
  

رغم تعاون دائرة الرقابة والتفتيش والدائرة القانونية في الوزارة مع الهيئة، إالّ انه يؤخذ على الوزارة 
  . خاصة في القضايا التي تتعلق بحقوق ومستحقات الموظفين، في الرد على مخاطبات الهيئةالتأخر

  
  :البلديات .ب

 قضايا قيد 10قضية، بقيت منها ) 55 (2000بلغت القضايا المتابعة مع البلديات المختلفة خالل العام
  : قضية على النحو التالي45 المتابعة، بينما تم إغالق

القضايا المغلقة، ُأغلقت بتعاون مع البلديات المعنية والوصول إلى نتيجة من %) 91( قضية 41
  .مرضية

من القضايا المغلقة، ُأغلقت بتعاون مع البلديات المعنية دون الوصول إلى نتيجة %) 2(قضية واحدة 
  .مرضية

  .من القضايا المغلقة، ُأغلقت لعدم تعاون البلدية المعنية%) 7( قضايا 3
  

  : الهيئة للقضايا التي أغلقتها كالتاليوكان تقييم
  .وجه بخصوصهما نقد للبلديات%) 11(قضايا  5

  .لم يوجه بخصوصها نقد للبلديات%) 73( قضيـة 33
  .كان من الصعب تقييمها%) 16(قضايا  7
  

كتعبيد تتنوع القضايا التي تابعتها الهيئة مع البلديات، فاغلبها يتعلق بمطالبة البلدية بتقديم خدمة عامة 
شارع أو إزالة عائق يؤثر على سير الحياة اليومية، وبعضها يتعلق بإنذارات البلدية للمواطنين بإزالة 
أكشاك تتواجد في األسواق أو على جوانب الطرق، إضافة إلى بعض القضايا التي تتعلق بالتنظيم 

  .  والبناء
  

 عام باستثناء قضايا قليلة لم تتعاون بعض يمكن القول أن تعاون البلديات مع الهيئة كان إيجابياً بشكل
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لم ترد بلدية بيرزيت، مثالً، على مخاطبات الهيئة المتكررة في موضوع يتعلق . البلديات في حلها
  .بفصل موظف من العمل في البلدية

  :وزارة الصحة .2
 18 منها  قضية، بقيت59 مع وزارة الصحة 2000كان مجموع القضايا التي تابعتها الهيئة خالل عام 

  : قضية على النحو التالي41قضية قيد المتابعة، بينما تم إغالق 
  .من القضايا المغلقة، ُأغلقت بتعاون  مع الوصول إلى نتيجة مرضية%) 61( قضية 25
  .من القضايا المغلقة، ُأغلقت بتعاون دون الوصول إلى نتيجة مرضية%) 32( قضية 13

  . أغلقت لعدم التعاونمن القضايا المغلقة،%) 7( قضايا 3
  

  :وكان تقييم الهيئة للقضايا التي أغلقتها كالتالي
  .وجه بخصوصهما نقد للوزارة%) 15(قضايا  6

  .لم يوجه بخصوصها نقد للوزارة%) 56( قضيـة 23
  .كان من الصعب تقييمها%) 29(قضية  12
  

 تعاون الوزارة إيجابياً على العموم تابعت الهيئة عدداً كبيراً نسبياً من القضايا مع وزارة الصحة، وكان
وأقرت . وتميزت ردود وزارة الصحة بالصراحة والموضوعية. بالرد على اغلب خطابات الهيئة

تعلّقت . الوزارة بوقوع خطأ في عدد من المرات، موضحةً كيفية معالجتها له والتعهد بعدم تكراره
واألخطاء الطبية، إضافة إلى القضايا معظم القضايا في الحصول على الخدمات الطبية الالزمة، 

ترى الهيئة أن وزارة الصحة بحاجة إلى دعم أكبر على . المتعلقة بشؤون وحقوق بعض الموظفين
كما ترى وجوب حصر . صعيد الميزانية والكادر حتى تستطيع توفير خدمة صحية مناسبة للمواطن

ارة الصحة ليتم التحويل وفق القانون، التحويالت للعالج خارج البالد بيد الدوائر المختصة في وز
وهكذا يالحظ أن هناك تعاوناً كبيراً من قبل . واألخذ بعين االعتبار المساواة بين جميع المواطنين
 لذلك تعبر الهيئة عن تقديرها لجدية وزارة .وزارة الصحة مع الهيئة في متابعة قضايا المواطنين

ا تأمل الهيئة أن يستمر التعاون مع وزارة الصحة بالوتيرة كم. الصحة في تعاملها مع قضايا المواطنين
  . ذاتها، وأن تلقى الوزارة الدعم الالزم لتطوير خدماتها والمرافق التابعة لها

  
  :المحافظات/ وزارة الداخلية  .3

 قضية تتعلّق بوزارة الداخلية والمحافظات المختلفة، 20 ما مجموعه 2000تابعت الهيئة خالل عام 
  :على النحو التاليوذلك 

  
  :وزارة الداخلية .أ

 6 قضية مع وزارة الداخلية بشكل مباشر، بقيت منها 15 ما مجموعه 2000تابعت الهيئة خالل عام 
  -: قضايا على النحو التالي9قضايا قيد المتابعة، بينما تم إغالق 

  .تيجة مرضيةمن القضايا المغلقة، تم إغالقها بتعاون مع الوصول إلى ن%) 78( قضايا 7
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  .من القضايا المغلقة، ُأغلقت بتعاون دون الوصول إلى نتيجة مرضية%) 11(قضية واحدة 
  .من القضايا المغلقة، ُأغلقت لعدم التعاون %) 11(قضية واحدة 

  
  :وقد جاء تقييم الهيئة للقضايا التي ُأغلقت كما يلي

  .وجه بخصوصها نقد للوزارة%) 11(قضية واحدة 
  .لم يوجه بخصوصها نقد للوزارة%) 78(قضايا  7

  .كان من الصعب تقييمها%) 11( قضية واحدة
  

تمحورت القضايا المتابعة مع وزارة الداخلية حول حق المواطنين في الحصول على الخدمات العامة 
 وتعلق العديد من القضايا بإصدار وزارة الداخلية لما. واألوراق الثبوتية والشهادات الرسمية دون تأخير

  .  تعاوناً إيجابياً مع الهيئة2000وأبدت وزارة الداخلية خالل عام . يسمى شهادة حسن السير والسلوك
  

وترى الهيئة أن طلب شهادة . جاءت معظم إجابات الوزارة وافيةً، باستثناء قضايا حسن السير والسلوك
ف للقانون، حيث أنها حسن السير والسلوك، والطريقة التي يتم بها الحصول على هذه الشهادة مخال

  .ترهن حصول المواطن على حقوقه بقرار األجهزة األمنية
  
  :المحافظات .ب

، بقيت منها قضية واحدة قيد 2000 قضايا تتعلق بالمحافظات المختلفة خالل عام 5تلّقت الهيئة 
  : قضايا على النحو التالي4المتابعة، بينما تم إغالق 

، تم إغالقها بتعاون مع المحافظة المعنية مع الوصول إلى نتيجة من القضايا المغلقة%) 50(قضيتان 
  .مرضية

  .من القضايا المغلقة، ُأغلقت لعدم تجاوب المحافظات المعنية%) 50(قضيتان 
  

  :ولدى تقييم الهيئة للقضايا التي ُأغلقت تبين لها ما يلي
  .وجه بخصوصها نقد للمحافظات المعنية%) 50(قضيتان 

  .لم يوجه بخصوصها نقد%) 25 ( قضية واحدة
  .كان من الصعب تقييمها %)25( قضية واحدة 

  
تميزت القضايا المتابعة مع المحافظات بأنها تتعلق بطلب المواطنين من المحافظ التدخل من أجل رفع 

ويؤخذ على المحافظات أنها لم تقم في . األذى عنهم أو وقف االعتداءات الواقعة عليهم وعلى أمالكهم
  .  الحاالت بواجباتها الموكولة إليها حسب القانونبعض

  
  :وزارة التربية والتعليم .4

 قيد المتابعة، 8 شكوى ضد وزارة التربية والتعليم، بقيت 18 ما مجموعه 2000تلقت الهيئة خالل عام 
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  : قضايا على النحو التالي10 وتم إغالق
  .الوزارة وتم الوصول إلى نتيجة مرضيةمن القضايا المغلقة، أغلقت بتعاون مع %) 20( قضيتان 

  .من القضايا المغلقة، تم إغالقها لعدم تجاوب الوزارة%) 80( قضايا 8
  :، وجدت ما يلي2000وفي تقييم الهيئة للقضايا المغلقة المتعلقة بوزارة التربية والتعليم لعام 

  .وجه بخصوصها نقد للوزارة %)80( قضايا 8
  .خصوصها نقدلم يوجه ب %)20( قضيتان

  
إن التعاون بين وزارة التربية والتعليم والهيئة غاية في األهمية نظراً للعدد الكبير من موظفيها 

 بالعديد من المحاوالت لتغيير موقف 2000قامت الهيئة خالل عام . والمتعاملين معها من المواطنين
 له الدور الذي تقوم به ومبدية الوزارة فيما يخص التعاون مع الهيئة، فخاطبت وكيل الوزارة شارحة

. كذلك قام المدير العام للهيئة بزيارة لوكيل الوزارة الستقصاء أسباب عدم التعاون. استعدادها للتعاون
. وبعد التباحث وتوضيح طبيعة عمل الهيئة وصالحياتها، تم االتفاق على التجاوب من قبل الوزارة 

يما يتعلق بقضايا موظفي الوزارة، ويؤخذ عليها أيضا يؤخذ على الوزارة عدم تعاونها مع الهيئة ف
  .امتناعها عن تنفيذ قرار محكمة العدل العليا القاضي بإعادة أحد المعلمين إلى عمله

  
على ضوء ذلك، توجه الهيئة انتقاداً لوزارة التربية والتعليم، وتطالبها بتغيير سياستها في التعامل مع 

  .  موظفيها أو من خارج الوزارةقضايا المواطنين، سواء كانوا من
  
  :وزارة األوقاف والشؤون الدينية .5

 قضايا، تم إغالقها 8 ما مجموعه 2000تابعت الهيئة مع وزارة األوقاف والشؤون الدينية خالل عام 
  :جميعا على النحو التالي

  .من القضايا المغلقة، ُأغلقت بتعاون والوصول إلى نتيجة مرضية%) 62.5( قضايا 5
  .من القضايا المغلقة، ُأغلقت بتعاون دون الوصول إلى نتيجة مرضية%) 12,5(ية واحدة قض

  .من القضايا المغلقة، ُأغلقت لعدم تعاون الوزارة%) 25(قضيتان 
  

  :تم تصنيف القضايا التي تم إغالقها على النحو التالي
  .وجه بخصوصها نقد للوزارة%) 62,5(قضايــا  5
  .وجه بخصوصها نقدلم ي) 37,5( قضايــا 3
  

فقد . بالرغم من تعاون وزارة األوقاف مع الهيئة، يؤخذ عليها موقفها السلبي من قضايا فصل الموظفين
تم فصل موظفين بدعوى وجود إعاقة لديهم، كما تم فصل موظفين وإيقاف رواتب آخرين بناء على 

في إلقاء المسؤولية على ديوان إن موقف الوزارة من هذه القضايا ينحصر . توصيات األجهزة األمنية
الموظفين العام أو الجهات المعنية، والتي لم يتم تحديدها بالرغم من استفسارات الهيئة العديدة حول هذه 

  . الجهات
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تأمل الهيئة أن تقوم وزارة األوقاف بدورها في حماية موظفيها وتطبيق القانون بشأنهم، وأن ال تمتثل 

  .ألوامر جهات أخرى
  
  : رة الشؤون االجتماعيةوزا .6

 4، بقي منها قيد المتابعة 2000 قضية تخص وزارة الشؤون االجتماعية خالل عام 18تابعت الهيئة 
  : على النحو التالي14قضايا، بينما تم إغالق 

  .من القضايا المغلقة، ُأغلقت بتعاون والوصول إلى نتيجة مرضية%) 72( قضايا 10
  .المغلقة، ُأغلقت بتعاون دون الوصول إلى نتيجة مرضيةمن القضايا %) 7(قضية واحدة 

  .من القضايا المغلقة،  ُأغلقت لعدم تعاون الوزارة%) 21( قضايا 3
  

  :ولدى تقييم الهيئة للقضايا التي ُأغلقت تبين لها ما يلي
  .وجه بخصوصها نقد للوزارة%) 14( قضيتان 

  .لم يوجه بخصوصها نقد للوزارة%) 72(قضايا 10
  .كان من الصعب تقييمها%) 14( انقضيت

  
تعلقت الغالبية العظمى من القضايا التي تابعتها الهيئة مع وزارة الشؤون االجتماعية بحق المواطنين 
في الضمان االجتماعي، والحصول على المساعدات المالية والعينية والتأمين الصحي، ورعاية ذوي 

فقد . يئة خالل هذا العام إيجابياً كما في األعوام السابقةكان تعاون الوزارة مع اله. االحتياجات الخاصة
ترى الهيئة أن وزارة . قامت الوزارة بإجراء التحقيق في اغلب الحاالت التي وصلتها من الهيئة

الشؤون االجتماعية من الوزارات المهمة كونها تقدم الخدمات ألكثر الفئات ضعفاً في المجتمع، وعليه 
  .تطوير هذه الوزارة وتخصيص ميزانية مناسبة لهاتؤكد على أهمية دعم و

  
  :وزارة النقل والمواصالت .7

 منها قيد المتابعة، 3 قضايا،  بقيت 6 مع وزارة النقل والمواصالت 2000تابعت الهيئة خالل عام 
  : على النحو التالي3بينما تم إغالق 

  .نتيجة مرضيةمن القضايا المغلقة ُأغلقت بتعاون والوصول إلى %) 67(قضيتان 
  .من القضايا المغلقة ُأغلقت بتعاون دون الوصول إلى نتيجة مرضية%) 33(قضية واحدة 

  
  :ولدى تقييم الهيئة للقضايا التي ُأغلقت تبين لها ما يلي

  .وجه بخصوصها نقد للوزارة%) 33( قضية واحدة 
  .لم يوجه بخصوصها نقد للوزارة%) 67(قضيتان 

  
وقد أنعكس هذا التعاون في خدمة . مواصالت بتعاونها اإليجابي مع الهيئةاستمرت وزارة النقل وال
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  .تأمل الهيئة في استمرار وتعزيز التعاون مع الوزارة. المواطنين ضمن ما يسمح به القانون
  
  : ديوان الموظفين العام .8

 منها 4 بقيت  قضية،18 مع ديوان الموظفين 2000بلغ مجموع القضايا التي تابعتها الهيئة خالل عام 
  : على النحو التالي14قيد المتابعة، وتم إغالق 

  .من القضايا المغلقة، ُأغلقت بتعاون والوصول إلى نتيجة مرضية%) 43( قضايا 6
  .من القضايا المغلقة، ُأغلقت بتعاون دون الوصول إلى نتيجة مرضية%) 21( قضايا 3
  .عاون الديوانمن القضايا المغلقة،  ُأغلقت لعدم ت%) 36( قضايا 5
  

  :ولدى تقييم الهيئة للقضايا التي ُأغلقت تبين لها ما يلي
  .وجه بخصوصها نقد للديوان%) 43( قضايا 6
  .لم يوجه بخصوصها نقد للديوان%) 50( قضايا 7

  .كان من الصعب تقييمها%) 7(قضية واحدة 
  

 بفصل الموظفين 2000 خالل العام تعلقت غالبية القضايا التي تابعتها الهيئة مع ديوان الموظفين العام
كما تعلقت قضايا أخرى بمطالبة . في مختلف الوزارات، بناء على توصيات الجهات األمنية

كذلك . المواطنيـن بحقوقهم الوظيفية كالترفيع واستحقاق الدرجة أو الحصول على مستحقاتهم المالية
فض تثبيت موظفين بسبب اإلعاقة، تعلقت بعض القضايا بفصل موظفين على خلفية إعاقاتهم، أو ر

  .1998 لسنة 4األمر الذي يخالف قانون المعاقين رقم 
  

يعتبر فصل الموظف من وظيفته من قبل الديوان بناء على توصية الجهات األمنية مخالفاً للقانون، 
  .وعلى الديوان إعادة النظر في هذه السياسة

  
لقضايا التي تتعلق بفصل الموظفين بناء على توصية يؤخذ على ديوان الموظفين العام عدم تعاونه في ا

  .الجهات األمنية
  
  : وزارة اإلسكان .9

 منها 5 قضية،  بقيت 12 مع وزارة اإلسكان 2000بلغ مجموع القضايا التي تابعتها الهيئة خالل عام 
  : على النحو التالي7قيد المتابعة، وتم إغالق 

  .لقت بتعاون والوصول إلى نتيجة مرضيةمن القضايا المغلقة، ُأغ%) 57( قضايا 4
  .من القضايا المغلقة، ُأغلقت لعدم تعاون الوزارة%) 43( قضايا 3
  

  :ولدى تقييم الهيئة للقضايا التي ُأغلقت تبين لها ما يلي
  .وجه بخصوصها نقد للوزارة%) 28,5( قضيتان 
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  .لم يوجه بخصوصها نقد للوزارة%) 43( قضايا 3
  .ن من الصعب تقييمهاكا%) 28,5 ( قضيتان

  
غالبية الشكاوى التي تلقتها الهيئة ضد وزارة اإلسكان تعلقت بعدم تعويض وزارة اإلسكان المواطنين 

  .عن أراض قامت الوزارة بالبناء عليها أو استمالكها
  

يؤخذ على وزارة اإلسكان ضعف تعاونها مع الهيئة في القضايا التي تتعلق بالتعويض، في حين أبدت 
  .ارة تعاوناً حين تعلق األمر بشؤون الموظفين العاملين في الوزارةالوز

    
  : وزارة التعليم العالي .10

 3 قضايا، بقيت 6 مع وزارة التعليم العالي 2000بلغ مجموع القضايا التي تابعتها الهيئة خالل عام 
  . قضايا بتعاون والوصول إلى نتيجة مرضية3وتم إغالق , منها قيد المتابعة

شكر الهيئة وزارة التعليم العالي على تعاونها اإليجابي، خاصة في معالجة القضايا التي تعلقت بمسألتي ت
  . إضرابات العاملين واالنتخابات التي حصلت في الجامعات الفلسطينية

  
  : وزارة االتصاالت والبريد .11

 قضايا، بقيت قضية 6صاالت  مع وزارة االت2000بلغ مجموع القضايا التي تابعتها الهيئة خالل عام 
  : قضايا ُأغلقت على النحو التالي5واحدة قيد المتابعة، وتم إغالق 

  .من القضايا المغلقة، ُأغلقت بتعاون والوصول إلى نتيجة مرضية%) 60( قضايا 3
  .من القضايا المغلقة، ُأغلقت بتعاون دون الوصول إلى نتيجة مرضية%) 20(قضية واحدة 
  .من القضايا المغلقة،  ُأغلقت لعدم تعاون الديوان) %30(قضية واحدة 

  
  :ولدى تقييم الهيئة للقضايا التي ُأغلقت تبين لها ما يلي

  .لم يوجه بخصوصها نقد للوزارة%) 80( قضايا 4
  .كان من الصعب تقييمها%) 20(قضية واحدة 

  
الجة القضايا التي تتعلق كان تعاون وزارة االتصاالت ايجابياً مع الهيئة وخصوصاً فيما يختص بمع

  .كذلك أبدت الوزارة تعاوناً ايجابياً فيما يتعلق بقضايا الموظفين فيها. بتوفير مراكز البريد
  

  : وزارة العدل .12
 قضايا، بقيت قضيتان قيد 6 مع وزارة العدل 2000بلغ مجموع القضايا التي تابعتها الهيئة خالل عام 

  :  التالي على النحو4المتابعة، وتم إغالق 
  .من القضايا المغلقة، ُأغلقت بتعاون والوصول إلى نتيجة مرضية%) 50(قضيتان 
  .من القضايا المغلقة، ُأغلقت لعدم تعاون الوزارة%) 50(قضيتان 
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  :ولدى تقييم الهيئة للقضايا التي ُأغلقت تبين لها ما يلي

  .وجه بخصوصها نقد للوزارة%) 50( قضيتان 
  .جه بخصوصها نقد للوزارةلم يو%) 50(قضيتان 

  
لم تتعاون وزارة العدل مع الهيئة بصورة كافية في معالجة بعض القضايا، خاصة تلك التي تتعلق 

  .بأوضاع المحاكم
  
  
  

  : وزارة البيئة .13
 قضايا، تم إغالق جميعها 9 مع وزارة البيئة 2000بلغ مجموع القضايا التي تابعتها الهيئة خالل عام 

  : تاليعلى النحو ال
  .من القضايا المغلقة، ُأغلقت بتعاون والوصول إلى نتيجة مرضية%) 78( قضايا 7

  .من القضايا المغلقة، ُأغلقت لعدم تعاون الوزارة%) 22(قضيتان 
  

  :ولدى تقييم الهيئة للقضايا التي ُأغلقت تبين لها ما يلي
  .وجه بخصوصها نقد للوزارة%) 33(  قضايا 3
  .جه بخصوصها نقد للوزارةلم يو%) 67( قضايا 6
  

معظم القضايا التي تابعتها الهيئة مع وزارة البيئة كانت تتعلق بوجود مكاره صحية وتجمعات مياه 
  .ملوثة لها اثر سلبي على صحة المواطن

  
  .تعاون وزارة البيئة كان ايجابياً، وخصوصاً في القضايا المتعلقة بالمكاره الصحية والبيئية

   
  :اعة وزارة الزر .14

 منها قيد 3 قضايا، بقيت 7 مع وزارة الزراعة 2000بلغ مجموع القضايا التي تابعتها الهيئة خالل عام 
  :  على النحو التالي4وتم إغالق , المتابعة

  .من القضايا المغلقة، ُأغلقت بتعاون%) 100( قضايا 4
  

  :ولدى تقييم الهيئة للقضايا التي ُأغلقت تبين لها ما يلي
  .وجه بخصوصها نقد للوزارة%) 25(حدة  قضية وا
  .لم يوجه بخصوصها نقد للوزارة%) 50(قضيتان 

  .كان من الصعب تقييمها%) 25(قضية واحدة 
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رغم تعاون الوزارة مع الهيئة وردها على جميع المخاطبات، اال أن وزارة الزراعة لم تقم بواجبها في 

اطات الالزمة، األمر الذي أدى إلى غرق أثنين من الكشف عن البرك الزراعية للتأكد من اتخاذ االحتي
  . المواطنين في إحدى هذه البرك

  
  : وزارة اإلعالم .15

  قضايا، تم إغالقها 6 مع وزارة اإلعالم 2000بلغ مجموع القضايا التي تابعتها الهيئة خالل عام 
  : جميعا على النحو التالي

  .عاون والوصول إلى نتيجة مرضيةمن القضايا المغلقة، ُأغلقت بت%) 50( قضايا 3
  .من القضايا المغلقة، ُأغلقت لعدم تعاون الوزارة%) 50( قضايا 3
  

  :ولدى تقييم الهيئة للقضايا التي ُأغلقت تبين لها ما يلي
  .وجه بخصوصها نقد للوزارة%) 67( قضيتان 

  .لم يوجه بخصوصها نقد للوزارة%) 33(قضية واحدة 
  

م مع الهيئة في موضوع إغالق محطات اإلذاعة والتلفزة من قبل األجهزة لم تتعاون وزارة األعال
اال أنها تعاونت في . األمنية، ولم تقم بالدور المطلوب في الدفاع عن حقوق هذه المحطات الخاصة

  .موضوع منح التراخيص الالزمة للمحطات اإلذاعية الخاصة
   
  :النيابة العامة ومجلس القضاء األعلى. ب
  
  :ة العامةالنياب-1

 قضية تمت متابعتها مع النيابة 34، منها 2000 قضية مع النيابة العامة خالل العام 96تابعت الهيئة 
 قضية مع النيابة كجهة ثانية ذات سلطة قانونية على األجهزة األمنية 62العامة كجهة وحيدة، و

  : قضية على النحو التالي76  قضية قيد المتابعة، بينما تم إغالق20بقي من هذه القضايا . المختلفة
  .من القضايا المغلقة، ُأغلقت بتعاون والوصول إلى نتيجة مرضية%) 7( قضايا 5

  .من القضايا المغلقة، ُأغلقت لعدم تعاون النيابة%) 93( قضية 71
  

  :تم تصنيف القضايا المتعلقة بالنيابة العامة والتي أغلقت على النحو التالي
  .صها نقد للنيابة العامةوجه بخصو%) 93( قضية 71
  .لم يوجه بخصوصها نقد للنيابة العامة%) 7( قضايا 5
  

 على معالجة القضايا الجنائية العادية دون 2000اقتصر تعاون النيابة العامة مع الهيئة خالل عام 
ترى الهيئة أن العديد من حقوق المواطن ستبقى عرضة لالنتهاك إذا لم يكن هناك . غيرها من القضايا
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   .تفعيل حقيقي لدور النيابة العامة وتوليها لجميع اختصاصاتها وصالحياتها حسب القانون
  

إن إحجام النيابة العامة عن ممارسة االختصاص المقرر لها وفقاً للقانون يعتبر أمراً خطيراً ال يمكن 
  .اطنينويؤدي هذا اإلحجام إلى استمرار انتهاك حقوق وحريات المو. السكوت عليه أو تبريره

  
بناء عليه، تطالب الهيئة السلطة التنفيذية بوقف جميع االعتداءات على اختصاصات النيابة العامة من 

  .قبل األجهزة األمنية، كما وتطالب النيابة العامة بالقيام بواجباتها ومسؤولياتها القانونية
  
  : مجلس القضاء األعلى-2

، خاطبت الهيئة هذا المجلس مرة واحدة خالل العام 1/6/2000تم تشكيل مجلس القضاء األعلى بتاريخ 
.  بخصوص أوضاع المحاكم في محافظة الخليل والنقص الشديد في عدد القضاة والموظفين فيها2000

  .تلقت الهيئة رداً ايجابياً في هذا الشأن
  
  
  :األجهزة األمنية.ج

 قضية مع األجهزة األمنية )368 (2000قضية تم إغالقها، تابعت الهيئة خالل عام ) 784(من اصل 
  :وكان توزيع هذه القضايا على األجهزة األمنية كما هو مبين أدناه %. 46.9المختلفة، أي ما نسبته 

  
  :جهاز المخابرات العامة .1

 9 قضية تتعلق بجهاز المخابرات العامة، بقيت منها 72 ما مجموعه 2000تابعت الهيئة خالل عام 
  : قضية على النحو التالي63 تم إغالق قضايا قيد المتابعة، بينما

  .من القضايا المغلقة، تم إغالقها بتعاون من الجهاز مع الوصول إلى نتيجة مرضية%) 8( قضايـا 5
من القضايا المغلقة، تم إغالقها بتعاون من الجهاز دون الوصول إلى نتيجة %) 22( قضية 14

  .مرضية
  .إغالقها دون أي تعاون من قبل الجهازمن القضايا المغلقة، تم %) 70( قضية 44
  

  :تم تصنيف القضايا المغلقة والمتعلقة بجهاز المخابرات العامة على النحو التالي
  

  .وجه بخصوصها نقد للجهاز%) 92(قضية   58
  .لم يوجه بخصوصها نقد للجهاز%) 3(قضيتان 

  .كان من الصعب تقييمها%) 5( قضايا 3
  

ت العامة مع الهيئة في معالجة الغالبية العظمى من القضايا بالرغم من لم يتعاون جهاز المخابرا
وبالنسبة للقضايا التي تعاون الجهاز مع الهيئة فيها، فإن التعاون كان شكلياً، . المخاطبات المتكررة
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  .ويمكن وصف التعاون في قضايا قليلة جداً بأنه كان بناء وأدى إلى النتائج المرجوة
  

لقضايا المتعلقة بجهاز المخابرات العامة حول االعتقال التعسفي المخالف لإلجراءات تمحورت غالبية ا
القانونية، وما يرافق هذا االعتقال من منع األهل من الزيارة وعدم معرفة مكان المعتقل أو التهمة 

  .الموجهة إليه إال بعد فترة طويلة
  

ز المخابرات، حيث سمح للهيئة في  تطور إيجابي في عالقة الهيئة مع جها2000طرأ خالل عام 
  .أواخر العام بزيارة مراكز التوقيف التابعة للجهاز

  
  
  :الشرطة المدنية .2

 17تتعلق بالشرطة المدنية، بقيت منها ý قضية 113 ما مجموعه 2000عالجت الهيئة خالل العام 
  : قضية على النحو التالي96قضية قيد المتابعة، بينما تم إغالق 

  .من القضايا المغلقة، ُأغلقت بتعاون من الشرطة والوصول إلى نتيجة مرضية%) 35( قضية 34
من القضايا المغلقة، ُأغلقت بتعاون من الشرطة لكن دون الوصول إلى نتيجة %) 15( قضية 14

  .مرضية
  .من القضايا المغلقة، ُأغلقت لعدم تعاون الشرطة%) 50( قضية 48
  

  :المتعلقة بجهاز الشرطة المدنية على النحو التاليوقد كان تقييم الهيئة للقضايا 
  .وجه بخصوصها نقد للشرطة المدنية%) 54( قضية 52
  .قضية لم يوجه بخصوصها نقد%) 32( قضية 31
  .كان من الصعب تقييمها%) 14( قضية 13
  

، وإن تمحورت بشكل أساسي 2000تنوعت شكاوى المواطنين ضد جهاز الشرطة المدنية خالل عام 
. حول تعرض المواطنين للضرب والتعذيب، خاصة من قبل دوائر مكافحة المخدرات والبحث الجنائي

  .هذا باإلضافة إلى قضايا تتعلق بعدم قيام الشرطة بواجباتها القانونية تجاه المواطنين
  

مثل بنفي أن ردود الشرطة حول القضايا المتعلقة بالضرب والتعذيب أثناء التوقيف تأخذ نمطاً روتينياً يت
التحقيق في مثل هذه القضايا يحتاج إلى جهد حقيقي من قبل جهاز  حدوث الواقعة، بالرغم من أن

كما أن بعض حاالت االعتداء تأخذ شكل استغالل منتسبي جهاز الشرطة للمنصب، خاصة . الشرطة
  .في حاالت حدوث شجار شخصي أو عائلي

  
 الهيئة إذ تسمح لممثليها بزيارة مراكز اإلصالح والتأهيل، في المقابل، تبدي الشرطة تعاوناً إيجابياً مع

  .ومعظم النظارات، بشكل شبه دوري
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تأمل الهيئة أن يتعزز التعاون مع جهاز الشرطة في األعوام القادمة، خاصة في مجال معالجة قضايا 

  .لى عالج جديإساءة المعاملة والتعذيب، والتي يشير عددها الكبير إلى وجود مشكلة حقيقية تحتاج إ
  
  :جهاز األمن الوقائي .3
  
  :جهاز األمن الوقائي في قطاع غزة .أ

، بقي منها قيد 2000 قضية تتعلق بجهاز األمن الوقائي في قطاع غزة خالل عام 37تلّقت الهيئة 
  : قضية على النحو التالي26 قضية، بينما تم إغالق 11المتابعة 

  
  

  .غلقت بتعاون مع الجهاز والوصول إلى نتيجة مرضيةمن القضايا المغلقة، ُأ%) 7(قضيتان 
  .من القضايا المغلقة، ُأغلقت بتعاون مع الجهاز دون الوصول إلى نتيجة مرضية%) 81( قضية 21

  .من القضايا المغلقة، ُأغلقت بسبب عدم تعاون الجهاز%) 12( قضايا 3
  

  :ما يليوجدت الهيئة في تقييمها للقضايا المغلقة المتعلقة مع الجهاز 
  .وجه بخصوصها نقد للجهاز%) 92( قضية 24

  .لم يوجه بخصوصها نقد للجهاز%) 4(قضية واحدة 
  .كان من الصعب تقييمها%) 4(قضية واحدة 

  
حاولت الهيئة أن تطور عالقة التعاون مع الجهاز المذكور، وقد بدأت هذه العالقة تأخذ اتجاهاً إيجابياً 

إلى أن ممثلي الهيئة يقومون بزيارات الموقوفين في مراكز التحقيق تجدر اإلشارة . 2000خالل العام 
التابعة للجهاز بشكل دوري ودون معيقات، وهو ما يعتبر أمراً إيجابياً تأمل الهيئة أن ينسحب على كافة 

  .الجوانب في التعاون مع الجهاز
  

ع غزة باالعتقال التعسفي تعلقت مجمل القضايا التي تابعتها الهيئة مع جهاز األمن الوقائي في قطا
للمواطنين، والذي يتم بعيداً عن جميع اإلجراءات والضمانات التي أقرها القانون، ويأتي غالبا على 

هذا . خلفية االنتماء السياسي للمواطن، مما يشكل مساً واضحاً بحرية الرأي والتعبير واالنتماء السياسي
  .ضية باإلفراج عن المعتقلينباإلضافة إلى عدم تنفيذ قرارات المحاكم القا

  
وبالرغم من تعاون الجهاز مع الهيئة في معظم القضايا، غير انه ال ينتج عن هذا التعاون حل للقضايا 

وتأخذ الردود روتين النمطية القصيرة التي ال تجيب على استفسارات الهيئة بقدر . أو وقف لالنتهاكات
تى غالبية الردود متأخرة وبعد اإلفراج عن المعتقل، وتأ. ما تنفي قيام الجهاز بارتكاب أي مخالفة

باستثناء حاالت قليلة جداً تعاون الجهاز فيها بشكل إيجابي، وتم وقف االنتهاك الذي يتعرض له 
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  .المواطن
  

ترى الهيئة ضرورة تعزيز التعاون مع جهاز األمن الوقائي في قطاع غزة من الناحية النوعية، بحيث 
  .اة منه في الحفاظ على الحقوق والحريات العامةيحقق النتائج المتوخ

  
  :جهاز األمن الوقائي في الضفة .ب

 قضية قيد 13بقي منها .  قضية مع جهاز األمن الوقائي في الضفة101تابعت الهيئة ما مجموعه 
  : قضية على النحو التالي88المتابعة، وتم إغالق 

  .بتعاون مع الجهاز والوصول إلى نتيجة مرضيةمن القضايا المغلقة، تم إغالقها %) 25( قضية 24
من القضايا المغلقة، تم إغالقها بتعاون مع الجهاز دون الوصول إلى نتيجة %) 63( قضية 56

  .مرضية
  .من القضايا المغلقة، ُأغلقت لعدم تعاون الجهاز%) 12( قضايا 10
  

  :نحو التاليوقد كان تقييم الهيئة للقضايا المغلقة المتعلقة بالجهاز على ال
  .تم توجيه نقد بخصوصها للجهاز%) 45( قضية 40

  .لم يوجه بخصوصها نقد للجهاز%) 10( قضايا 8
  .كان من الصعب تقييمها%) 45( قضية 40
  

فقد تم نقل . 2000أخذت عالقة الهيئة بجهاز األمن الوقائي في الضفة شكالً مهنياً واضحاً خالل عام 
وقد قام الجهاز .  إلى دائرة العالقات الخارجية في جهاز األمن الوقائيالتنسيق من الدائرة القانونية

بالتحقيق بشكل جدي في القضايا الخاصة بتجاوز بعض أفراده لصالحياتهم وخرقهم للقانون واستغالل 
وال تجد الهيئة صعوبة في زيارة الموقوفين لدى جهاز األمن الوقائي، سواء في مراكز . الوظيفة العامة

  .ال والتوقيف أو مراكز التحقيقاالعتق
  

تأمل الهيئة أن يستمر التعاون البناء بينها وبين الجهاز، وأن يتطور بصورة أشمل وأوسع، رغم أنها 
تأخذ على الجهاز قيامه باحتجاز العديد من المواطنين بصورة مخالفة للقانون ولفترات طويلة، رغم 

إضافة إلى ذلك، فان موضوع التعذيب في . ن بعضهمصدور أحكام عن محكمة العدل العليا باإلفراج ع
مراكز التوقيف يقلق الهيئة، وفي هذا الصدد قامت الهيئة بمخاطبة رئيس الجهاز في الضفة الغربية، 

  .وتلقت رداً يفيد بان الجهاز يقوم باتخاذ اإلجراءات الالزمة
  
  :القضاء العسكري .4

 قضايا، 8ضاء األمن العام من خالل المدعين العسكريين بلغ مجموع القضايا التي تابعتها الهيئة مع ق
  :تم إغالقها جميعا على النحو التالي

  .من القضايا المغلقة، تم إغالقها بتعاون والوصول إلى نتيجة مرضية%) 12.5( قضية واحدة 
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  .من القضايا المغلقة، تم إغالقها بتعاون دون الوصول إلى نتيجة مرضية%) 37.5( قضايا 3
  .من القضايا المغلقة، تم إغالقها دون تعاون%) 50(ضايا  ق4
  

  :تم تصنيف القضايا التي تم إغالقها على النحو التالي
  .وجه بخصوصها نقد%) 75( قضايا 6

  .لم يوجه بخصوصها نقد%) 25(قضيتان 
  

من يعتبر قضاء األمن العام من الجهات المهمة في ضمان احترام حقوق المواطن ومعاقبة منتهكيها 
تابعت الهيئة العديد من الشكاوي مع قضاء األمن العام، وخاصة . العسكريين وعاملي األجهزة األمنية

مع النيابة العسكرية التي لم تبدي تعاوناً في معالجة القضايا، كما ويؤخذ عليها تأخرها في الرد على 
  .مخاطبات الهيئة في بعض األحيان

  
  
  
  :)الوطني( مديريات األمن العام  .5

 قضايا قيد 6 قضية مع مديريات األمن العام، بقيت 17 ما مجموعه 2000تابعت الهيئة خالل عام 
  : قضية على النحو التالي11المتابعة، بينما تم إغالق 

  .من القضايا المغلقة  تم إغالقها بتعاون والوصول إلى نتيجة مرضية%) 18( قضيتان 
  .قهما بتعاون دون الوصول إلى نتيجة مرضيةمن القضايا المغلقة  تم إغال%) 27(  قضايا3
  .من القضايا المغلقة  تم إغالقها دون أي تعاون%) 54( قضايا 6
  

  :تم تصنيف القضايا التي أغلقت على النحو التالي
  .تم توجيه نقد بخصوصها%) 64( قضايا 7

  .لم يوجه نقد بخصوصها%) 9(قضية واحدة 
  .هاكان من الصعب تقييم%) 27( قضايا 3
  

مديرية األمن العام لمحافظات غزة، ومديرية األمن العام للمحافظات : تشمل مديريات األمن العام
ومن هنا تنبع أهمية . وتعتبر هذه المديريات المرجعية العليا لألجهزة األمنية المختلفة). الضفة(الشمالية 

ضايا الواردة للهيئة على األمن العام تتعلق الق. الدور الذي يفترض أن تلعبه في متابعة قضايا المواطنين
بمواضيع مختلفة منها االعتقال من قبل األمن الوطني، وتعرض المعتقلين للضرب من قبل األجهزة 

أبدت مديريات األمن العام تعاوناً في بعض القضايا في حين لم ترد على مخاطبات . األمنية المختلفة
  .الهيئة في البعض اآلخر

  
هاز األمن الوطني على بعض مراسالت الهيئة، ألن هناك تعاون من بعض يعود سبب عدم رد ج
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األجهزة األمنية كالشرطة المدنية مع هذا الجهاز، في حين تمتنع بعض األجهزة عن التعاون  مع جهاز 
األمن الوطني كجهاز االستخبارات العسكرية، األمر الذي يؤدي إلى عدم رد جهاز األمن الوطني على 

  .  يئة حينما تتعلق الشكوى بجهاز االستخبارات العسكريةمراسالت اله
   
   
  
  :جهاز االستخبارات العسكرية .6

 قضية 11 قضايا قيد المتابعة، بينما تم إغالق 3 قضية تخص هذا الجهاز، بقي منها 14تابعت الهيئة 
  .دون أدنى تعاون من قبل الجهاز

  
  .غالقها مع جهاز االستخبارات العسكريةوجهت الهيئة نقداً بخصوص كافة القضايا التي تم إ

  
يعتبر جهاز االستخبارات العسكرية أكثر األجهزة األمنية إنتهاكاً لحقوق المواطن وخرقاً للقانون 

وقد تمحورت القضايا المتعلقة بهذا الجهاز حول قيامه باحتجاز مواطنين مدنيين . وتجاوزاً للصالحيات
األصول القانونية، وما يرافق ذلك من إساءة معاملة وتعذيب، لفترات طويلة، بمعزل عن اإلجراءات و

ومنع األهل من الزيارة أو منع اتصال المحتجزين مع العالم الخارجي لفترات طويلة قد تصل إلى عدة 
  .أشهر

  
  .يبين توزيع القضايا على الجهات التي تمت المتابعة معها) 2(الجدول رقم : مالحظة
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  :كات التي تابعتها الهيئةتصنيف االنتها :رابعاً
  

، 2000 إنتهاكاً مدعى بارتكابه من قبل جهات حكومية ورسمية مختلفة خالل عام 1831 الهيئةتابعت 
إن هذا العدد  ال يمثّل العدد الحقيقي لالنتهاكات المرتكبة خالل . 1999 إنتهاكاً خالل عام 2370  مقابل

كما أن االدعاء بوقوع االنتهاك ال . ة االنتهاكات التي تقعالعام، حيث أن الهيئة ال تستطيع رصد كاف
يبين أنواع االنتهاكات التي رصدتها الهيئة خالل العام ) 3(الجدول رقم . يعني بالضرورة وقوعه بالفعل

2000.  
  
فقد . 2000 شهد الحق في الحياة العديد من االنتهاكات خالل العام :اإلعتداء على الحقّ في الحياة .1

ي ثالثة أطفال نتيجة اإلهمال، وطفلة نتيجة سقوطها في حفرة امتصاصية داخل مدرستها، كما توفي توف
مواطنان أثناء تركيب خطوط الصرف الصحي في مخيم النصيرات، وتوفي مواطن أثناء احتجازه من 

مواطنين إضافة إلى وفاة مواطنين غرقاً في البرك الزراعية، ووفاة ثالثة . قبل جهاز األمن الوقائي
 ستة أحكام باإلعدام من قبل محكمة أمن 2000كما صدرت خالل عام . نتيجة سوء استخدام السالح

ويالحظ أن هناك تحسناً طرأ فيما يتعلق بالحق في الحياة خالل هذا العام ). غير أنها لم تنفذ ( الدولة 
) 12(لة، في حين بلغ عددها حا) 18(مقارنة بالعام السابق، حيث كان عدد االنتهاكات في هذا المجال 

  .2000حالة في عام 
  
إنتهاك حقوق من يتعرضون للقبض أو التوقيف باإلضافة (إنتهاك الحق بإجراءات قانونية عادلة . 2

بقيت هذه الحقوق األكثر عرضة لالنتهاك من  كما في األعوام السابقة،) : إلى إنتهاك حقوق السجناء
هذا الصدد ضعف تعاون األجهزة األمنية مع الهيئة في هذا النوع من ويالحظ في . قبل األجهزة األمنية

هناك العديد من حاالت القبض دون مذكرة قبض ودون مذكرة توقيف ودون الئحة اتهام أو . القضايا
كما أن هناك حاالت توقيف عديدة لم يعرض فيها الموقوف على . بناء على اتهام باطل وغير جدي

لصلح بعد مرور المدة القانونية على ذلك، وأحيانا كانت تمضي فترة طويلة المدعي العام أو قاضي ا
والغالبية العظمى من هؤالء موقوفون على خلفية سياسية أو . دون أن يعرض الموقوف على القضاء

  . تهم أمنية
  

عزل فتوقيف المواطنين بم. إن االنتهاكات في هذا المجال مترابطة والواحد منها يقود عادة إلى اآلخر
عن النيابة العامة، مثالً، يعني انتفاء الرقابة على الجهة التي قامت باالعتقال أو التوقيف، مما يعرض 

  .المواطن إلساءة المعاملة دون مساءلة
  
لقد تمحورت : عدم القيام بواجب قانوني أو انتهاك حق المواطن في الحصول على خدمة عامة. 3

 حول عدم قيام النيابة العامة بواجباتها القانونية، خاصة في مجال معظم القضايا المصنفة تحت هذا البند
كما تابعت الهيئة بعض . ضمان إتباع األجهزة األمنية لإلجراءات القانونية الواجبة في القبض والتوقيف

  .القضايا المتعلقة بعدم قيام بعض المؤسسات الحكومية بتقديم خدمات أساسية لمواطنين
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جاءت غالبية الشكاوى من قبل موظفين في وزارتي  :شغال الوظائف العامةإنتهاك الحق في إ.4

وتتعلق . األوقاف والتربية والتعليم، وتمت متابعتها مع هاتين الوزارتين ومع ديوان الموظفين العام
غالبية هذه القضايا بحقوق الموظفين المالية وشؤونهم الوظيفية كالترفيع والتثبيت في الوظيفة، إضافة 

  . عدد من القضايا تتعلق بالفصل من الخدمة أو الوظيفةإلى
  
 قضية تتعلق بالتعسف في 31 تابعت الهيئة :التعسف في استعمال السلطة من قبل الموظفين العامين .5

تفسر الهيئة الزيادة الملحوظة في عدد القضايا الموجه . استعمال السلطة من قبل الموظفين العامين
  .في مجال الرقابة على التعسف في استعمال المنصببخصوصها نقد بالتراخي 

  
تتعلق .  قضايا تتعلق بعدم احترام القضاء، تم إغالقها جميعا6 تابعت الهيئة :عدم احترام القضاء .6

هذا إضافة . معظم هذه القضايا بقرارات صادرة عن محكمة العدل العليا لإلفراج عن معتقلين سياسيين
  . ابعة تنفيذ أحكام المحاكمإلى عدم قيام الشرطة في مت

  
 قضية تتعلق بحق المواطن 135 تابعت الهيئة :اإلعتداء على حق المواطن في األمان على شخصه. 7

جاءت أغلبية القضايا حول قيام أفراد األجهزة األمنية باالعتداء على . في األمان على شخصه
فة إلى الضغط على المعتقلين أو إساءة هذا إضا. المواطنين دون مبرر، وخاصة بعد اعتقالهم وتوقيفهم

  .معاملتهم أثناء التحقيق من اجل انتزاع االعترافات



  

  

174  
  

  
  

  
  



  

  

175  
  

  
  

  
  



  

  

176  
  

  
  

  
  



  

  

177  
  

  
  

  
  

  :استنتاجات وتوصيات: خامساً
  

 للقضايا فرصة تكوين صورة واضحة عن حالة حقوق المواطن في فلسطين، وتمكّن الهيئةتتيح متابعة 
  . واالقتراحات الالزمة لإلصالحبالتالي من تشخيص مواطن الخلل وتقديم التوصيات الهيئة

  
ما زالت األجهزة األمنية، وخاصة جهاز المخابرات العامة، واالستخبارات العسكرية، واألمن  .أ

إن عدم القدرة الحقيقية على . الوقائي، هي المسؤولة عن العدد  األكبر من االنتهاكات التي تم رصدها
لتزام هذه األجهزة األمنية بالقانون، كما يعني عدم تقليص هذه االنتهاكات يعني وجود خلل واضح في ا

  .وجود رقابة فعالة من قبل القضاء والنيابة العامة على عمل هذه األجهزة
  
وجوب التزام ديوان الموظفين العام بالقانون وأحكامه، وعدم إتاحة المجال ألي تأثير خارجي على . ب

   .خالفة للقانون وانتهاك لحق المواطنقراراته بشأن استخدام الموظفين، لما في ذلك من م
  
ليس هناك ما يبرر أحجام النيابة العامة عن القيام بواجبها، باعتبارها الجهة صاحبة االختصاص . ج

  .األصيل في قضايا االعتقال والتوقيف
  
هناك حاجة ملحة إلخضاع األجهزة األمنية لقانون ينظم عملها، خاصة وأنها المسؤولة المباشرة عن . د

  .عدد من مراكز التوقيف، وعن حاالت كثيرة من االعتقال
  

قيام عدد من األجهزة والمؤسسات العامة بالرد على خطابات الهيئة بردود شكلية الهدف منها رفع . هـ
يجدر بالجهازين . من بين هذه األجهزة جهازا المخابرات العامة واألمن الوقائي. اللوم ليس فقط

  . مواطنين ما تستحقه من العناية واالهتمامالمذكورين إعطاء شكاوى ال
  
هناك بعض األجهزة والمؤسسات التي بدأت تبدي تعاوناً مع الهيئة بعد أن كانت غير متعاونة في . و

  ).  فيما يتعلق بموضوع زيارات مراكز التوقيف(السابق، مثل وزارة التربية والتعليم والمخابرات العامة 
  

وقف انتهاكات حقوق المواطن أو الحد منها، ال يتأتى إال بااللتزام الجدي  أن الهيئةوفي الختام، ترى 
والفعلي بمبدأ سيادة القانون، والذي يعززه وجود قانون أساسي يؤكد على الفصل المرن واإليجابي 
بيـن السلطات العامة الثالث، ويضمن استقالل السلطة القضائية وفعاليتها، ويؤكد على احترام حقوق 

ففي غياب مثل هذه . هذا بالطبع إضافة إلى أهمية تفعيل أجهزة الرقابة البرلمانية.  المواطنوحريات
  .الكوابح الدستورية، يتعذر وضع حد لتجاوزات واعتداءات السلطة التنفيذية
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 ٢٠٠٠نشاطات الهيئة خالل عام :                    الفصل الثاني

 
 

، بتنفيذ نشاطات وبرامج متعددة تهدف في مجملها إلى زيادة الـوعي         الهيئةباإلضافة لمتابعة القضايا، تقوم     
تتوزع هذه النشاطات على ثمانيـة محـاور   . بحقوق المواطن وتعزيز عمل السلطتين التشريعية والقضائية     

سلسلة التقارير القانونية، سلسلة التقارير الخاصة، مراجعـة وتطـوير القـوانين، التوعيـة              : يسية هي رئ
الجماهيرية، البحث الميداني، النشرة الشهرية، فصلية حقوق اإلنسان الفلسطيني، والمكتبة، باإلضافة إلـى             

وفيما يلي استعراض   . يعنشاطات أخرى هي مشروع تطوير قدرات الجهات الفلسطينية ذات العالقة بالتشر          
 .٢٠٠٠ خالل عام الهيئةألهم النشاطات والمشاريع والبرامج التي نفّذتها 

 
 :التقارير القانونية: أوالً

 
 من خالل رصدها ومتابعاتها الروتينية لقضايا المواطنين، وأوضاع السلطات العامة،           للهيئةكثيراً ما يتبين    

 في تسليط الضوء علـى  الهيئةومساهمةً من . اطنين وحرياتهموجود مظاهر سلبية تنعكس على حقوق المو     
هذه الظواهر ومحاولة تصويبها، تقوم بإصدار تقارير قانونيـة، تتنـاول الظـاهرة وأسـبابها بـالعرض                 

 فـي  الهيئـة المستفيض والتحليل المعمق، ويختتم التقرير بمجموعة من اإلستنتاجات والتوصيات تضـعها          
 .متناول الجهات المسؤولة

 
 ثمانية تقارير قانونية، يعالج كّل منها موضوعاً محدداً، وفـي مـا يلـي       ٢٠٠٠ خالل عام    الهيئةأصدرت  

 :عرض موجز لما جاء في هذه التقارير
 
 تقرير حول ممارسة التعذيب في التحقيق. ١

 ثاني  صفحة من القطع المتوسط، كانون٥٤الباحثة أمينة سلطان، ترجمة المحامي قيس جبارين،   : إعداد
٢٠٠٠. 

 
يشير التقرير إلى موقف القانون الدولي من التعذيب، ذلك القانون الذي يضع حظراً شامالً ومطلقـاً علـى                  
ممارسة التعذيب من جهة، ويفرض التزاماً قانونياً على جميع الدول من أجل منع التعذيب ومعاقبة مقترفيـه    

كما . حلل من هذا اإللتزام تحت أي ظرف استثنائي       وحسب القانون الدولي أيضاً ال يجوز الت      . من جهة ثانية  
يكشف التقرير أن استخدام التعذيب في مراكز التوقيف والتحقيق الفلسطينية واسع اإلنتشار وأمر مـألوف،               

 . ويتم بوسائل وأشكال مختلفة
 

اآلثـار النفسـية   كما يعالج التقرير آثار التعذيب، مشيراً إلى أن اآلثار الجسدية عادة ما تزول بسرعة بينما           
وحسب تجارب تأهيل ضحايا التعذيب فإن غالبية ضحايا التعذيب يعانون مـن أمـراض    . تبقى لفترة أطول  

نفسية  تستمر لمدة زمنية طويلة، وأنهم إذا وصلوا إلى السلطة قد يتصرفون بشكل سلطوي في معـامالتهم                  
قـد  ) أي الضـحايا ( الضحايا التكيف، فإنهم وإذا لم تعالج آثار التعذيب ولم تستطع  . حتى مع أفراد عائالتهم   



 ١٧٨ 
 

 

يلجأون إلى تأكيد ذواتهم من خالل البحث عن ضحايا آخرين يسلكون نحوهم سلوكاً مماثالً لذاك الذي سلكه                 
الضحية في موقع سلطة    / وتزداد احتمالية ردة الفعل النفسية هذه حين يصبح الشخص          . المعتدي أو المعذب  

وتزداد االحتمالية كذلك في حال عدم وجود تدريب مناسب لوضـع  . ذيب ضدهمماثلة لتلك التي مارست التع   
وعليه، فإن كون أعداد كبيرة ممن يعملون في األجهزة األمنية الفلسـطينية            . قيود على ممارسة تلك السلطة    

ضحايا تعذيب سابقين، يقدم تفسيراً، جزئياً على األقل، النتشار ظـاهرة التعـذيب فـي مراكـز التحقيـق        
ويرى التقرير أن اإلعتراف بوجود هذه المشـكلة يشـكل   . عتقال في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية  واال

ومن جهة ثانية يؤكد التقرير على ضرورة تطوير مهارات التكيف لدى           . الخطوة األولى نحو إيجاد حّل لها     
 .ضحايا التعذيب من خالل إعداد برامج تدريب مناسبة

 
 الواقع، الوضع القانوني، ومعايير حقوق اإلنسان: فلسطينيةتقرير حول الجنسية ال. ٢

 .٢٠٠٠ صفحات من القطع المتوسط، نيسان ١٠٩الباحث معتز قفيشة، : إعداد
 

يتناول التقرير الجوانب القانونية للجنسية الفلسطينية ومدى انعكاساتها علـى الحقـوق التـي يتمتـع بهـا                  
خضـعت مسـألة الجنسـية      كما هو معـروف، فقـد       . إلنسانالفلسطيني في ظل المعايير الدولية لحقوق ا      
فكل تغّير في الواقع السياسي الفلسطيني استتبعه تغير في حالة          . الفلسطينية لالعتبارات والتغييرات السياسية   

تكونت الجنسية الفلسطينية بشكل رسمي مع ظهور الشعب الفلسطيني علـى الخريطـة           . الجنسية الفلسطينية 
 بصدور مرسوم الجنسية الفلسطينية، الذي اعتبـر جميـع الرعايـا العثمـانيين      ١٩٢٥ السياسية وذلك عام  

 انقسـم الشـعب     ١٩٤٨بعد قيام دولة إسرائيل عـام       . المقيمين في فلسطين في التاريخ المذكور فلسطينيين      
ـ    "اليهود" فئة حصلت على الجنسية اإلسرائيلية مباشرة وهم      : الفلسطيني إلى خمس فئات    ا ، وفئة حصلت فيم

، وفئة حصلت على الجنسية األردنية وهـم  "العرب في إسرائيل  "بعد على الجنسية اإلسرائيلية بالتجنس وهم       
وفئـة  . وفئة احتفظت بالجنسية الفلسطينية وهم سكان قطـاع غـزة         . سكان الضفة الغربية والجئو األردن    

صـلوا علـى جنسـية دولـة     خامسة أصبحت عديمة الجنسية وهم الالجئون، باستثناء الالجئين الذين لم يح    
وال غرابة أن الجنسية الفلسطينية ظلّت عبر تاريخها منقوصة بسبب عدم قيام الدولـة الفلسـطينية                . أخرى

 .وهي ال تزال كذلك حتى اآلن. المستقلة
 

الجنسية الفلسطينية في عهد السلطة الفلسطينية موجودة في الضفة الغربية وقطاع غزة بحكم الواقـع، دون                
وتشريعات الجنسية السارية المفعول فـي الضـفة   . ناك نصوص قانونية فلسطينية تحكمها عملياً    أن تكون ه  

مسـتقبل  . الغربية وقطاع غزة غير مطبقة، ومعظم أحكامها غير ممكنة التطبيق فـي الظـروف الراهنـة             
ة الفلسطينية  والحل الوحيد لمسألة الجنسي   . الجنسية الفلسطينية، في ضوء األوضاع الحالية، ال يزال غامضاً        

 .بشكل كامل يكمن في قيام الدولة الفلسطينية المستقلة
 

 :وخلص التقرير إلى اإلستنتاجات التالية
النظر جدياً في إمكانية منح الالجئين الفلسطينيين جوازات سفر فلسطينية، بصرف النظر عـن وثـائق                . ١

 .السفر المختلفة التي يحملونها
دول المختلفة واالقتباس من أحكامها المتطـورة، مـع مراعـاة الظـروف          االستعانة بقوانين الجنسية لل   . ٢

 .الراهنة للوضع الفلسطيني
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إصدار قانون عودة فلسطيني في الوقت المناسب، يعرف من هو الفلسطيني ويمنحه الحق فـي العـودة            . ٣
 .إلى فلسطين

) بما فيها القـدس   (فة الغربية   إصدار قانون جنسية فلسطيني مؤقت يمنح الجنسية الفلسطينية لسكان الض         . ٤
 .وقطاع غزة فقط

النص في قانون الجنسية الفلسطيني المؤقت على جواز تعدد الجنسية للفلسطينيين، وذلك من أجل توفير               . ٥
حماية للفلسطيني الذي يحمل أكثر من جنسية، وللمحافظة على الحقوق المكتسبة للفلسطيني في الدولة التـي             

 .يحمل جنسيتها
 على مقاومة سحب بطاقات الهوية من سكان القدس العربية إلى حين انتقال السـيادة الفلسـطينية                 العمل. ٦

 .الكاملة على المدينة
مراعاة المعايير الدولية عند سن أي قانون جديد يتعلق بالجنسية الفلسطينية، وعلى وجـه الخصـوص                . ٧

 .لمرأةمراعاة حقوق الالجئين وعديمي الجنسية والمساواة بين الرجل وا
 
 اآلليات واألهداف واألولويات : تقرير حول عملية التشريع في فلسطين. ٣

 .٢٠٠٠ صفحة من القطع المتوسط، أيار ١٠٢المحامي مصطفى مرعي، : إعداد
 

استهدف التقرير بحث أسباب وضرورة مراجعة وتحديث التشريعات في فلسطين، واألسس التي يتوجب أن              
 .هداف واألولويات ذات العالقةتبنى عليها هذه العملية واأل

 
يتنـاول المبحـث األول الخلفيـة التاريخيـة والسياسـية      . قسم التقرير إلى أربعة مباحث، ومقدمة وخاتمة     

ويتناول المبحث الثاني أسـباب وضـرورة       . والقانونية التي تلقي بظاللها على عملية التشريع في فلسطين        
لثالث فيعالج أهمية أن يكون أي تشريع فلسـطيني مسـتقبلي           أما المبحث ا  . تحديث التشريعات في فلسطين   

موحداً بحيث يطبق على كل من الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة، وأي مناطق أخـرى يمتـد                   
وفـي المبحـث الرابـع يحـدد     . إليها اختصاص السلطة الوطنية الفلسطينية أو الكيان الفلسطيني المستقبلي   

 .ات العملية التشريعيةالتقرير بعض أسس أولوي
في تناوله لإلطار العام للعملية التشريعية في فلسطين يعرض التقرير في البداية للمفهوم العام للتشريع وأهم                
مميزاته وآلية سنّه، ثم تاريخ التشريع في فلسطين ومالمحه قبل تأسيس المجلس التشـريعي وآليـة سـن                   

 .التشريعات في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية
 

يستعرض التقرير األسباب لسن تشريعات جديدة، ويستنتج من مجمل هذه األسباب أن عملية سن تشريعات               
ومن ضمن تلك األسـباب يعـرض   . فلسطينية هي ضرورة وطنية، قانونية وسياسية واجتماعية واقتصادية     

ي وتنظيم العالقـة    التقرير إلى ضرورة سن دستور فلسطيني لوضع قواعد وأسس النظام السياسي والقانون           
التشـريعات،  " فلسطنة"كما أن عملية سن تشريعات جديدة ضرورية لما أسماه التقرير . بين السلطات الثالث 

أي تعزيز الهوية الفلسطينية من خالل سن تشريعات تعبر في شكلها وجوهرها عن تلـك الهويـة وعـن                   
لسطينية بما يلبي متطلبـات العصـر فـي    ثم إن هناك ضرورة لتحديث التشريعات الف   . المصالح الفلسطينية 

ويؤكـد التقريـر علـى ضـرورة سـن         . النواحي المختلفة، خاصة وأن المنظومة القانونية السارية قديمة       
تشريعات جديدة للقضاء على انتهاكات الحقوق باسم القانون، إذ تنتقص التشريعات السارية مـن مختلـف                
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وهناك ضرورة لتحسـين صـورة      . لمسؤولين من التذرع بها   الحقوق والحريات العامة، األمر الذي يمكّن ا      
القانون ومفهومه ضماناً الحترامه، حيث أن الثقافة السائدة ترتبط بالتجربة المريـرة الـذي سـخّر فيهـا                  

 .االحتالل اإلسرائيلي القانون لمصالحه
 

أيضاً هناك أهميـة ألن  يشدد التقرير على أن الحاجة الفلسطينية ال تقتصر على سن تشريعات جديدة، وإنما         
فـأوالً، تضـمن    . تكون هذه التشريعات موحدة في المناطق التي تخضع لحكم السلطة الوطنية الفلسـطينية            

كمـا أن   . التشريعات الموحدة مساواة بين الفلسطينيين بموجب القانون، نظراً الختالف التشريعات السارية          
كمـا تحقـق    . صاصات المحاكم في أجـزاء الـوطن      التشريعات الموحدة تنهي مشكلة تنازع القوانين واخت      

التشريعات الموحدة هدفاً سياسياً واجتماعياً يتمثل في التغلب على ماضـي وحاضـر الفصـل السياسـي                 
 .القسري، والذي كان من نتائجه اختالف التشريعات

 
أولها سن تشـريع  يشير التقرير إلى وجود عدة خيارات أمام السلطة الوطنية الفلسطينية لتوحيد التشريعات،      

أمـا  . ينص على سريان التشريعات السارية في الضفة الغربية أو قطاع غزة على كامل اإلقليم الفلسطيني               
الخيار الثاني فهو تبني منظومة قانونية متكاملة تسري على كامل اإلقليم الفلسطيني، وهو خيار له محـاذير             

أما الخيار الثالث فيقوم على تعديل التشـريعات النافـذة   . كثيرة منها الجهد والوقت الكبيرين اللذين يتطلبهما    
وقـد اتبعـت   . في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وتحديثهما وفق الحاجة ووفق نظام أولويات مدروس    

السلطة الوطنية الفلسطينية الخيار األخير، وإن كان ذلك بدون قدر كاٍف من الدراسة والتنظـيم ومراعـاة                 
 .األولويات

 
لتقرير في النهاية أولويات التشريع، ليس بهدف تحديدها، إذ يعتبر ذلك من صميم عمـل المجلـس                 يتناول ا 

فـبعض  . التشريعي، وإنما لبيان المعايير األساسية التي يمكن االستعانة بها في تحديـد تلـك األولويـات               
لـب بعـض الجهـات    التشريعات التي تم تبنّيها وليدة الحاجة الملحة، وبعضها اآلخر وليدة ضـغط أو مطا    

لكن هناك تغيرات إيجابية، إذ أن مظاهر خطة تشريعية فلسطينية بدأت مؤخّراً باالتضاح             . المانحة وغيرها 
تقوم على السير باتجاه سن تشريعات فلسطينية وفق سلّم أولويات مدروس، وباالتجاه في ذلك من العام إلى                 

ساسي، تم العمل الحقاً على إعداد مسودات مشـروعات       فبعد أن أقر المجلس التشريعي القانون األ      . الخاص
ومـع  . لقوانين أصول المحاكمات المدنية والجزائية والعقوبات والتجارة والقانون المدني والبينات وغيرها          

أن التقرير لم يستهدف بيان كافة المعايير األساسية لتحديد األولويات التشريعية، فإنه عرض مجموعة مهمة               
أما المعيار الثاني فهو تأسيس وتعزيز هياكـل الحكـم   . ك المعايير تعزيز مكانة حقوق اإلنسان    أول تل . منها

واعتبر التقرير أن على رأس األولويات في هذا الخصوص تلك التشـريعات المتعلقـة بالجهـاز        . المختلفة
تشكيل المجـالس  القضائي، والتشريعات التي تعنى بتنظيم شؤون الحكم المحلي والوطني بما فيها تشريعات         

 .المحلية وانتخابها، وقانون االنتخابات العامة، والتشريعات التي تنظم عمل األجهزة األمنية المختلفة
 

                وفي النهاية دعا التقرير السلطة التنفيذية إلى التعاون مع المجلس التشريعي في مجال التشريع، حتـى يـتم
هذا مع اإلشارة إلـى أن رئـيس السـلطة         . ألولوياتالتمكن من تنفيذ خطة تشريعية تراعي االحتياجات وا       

الوطنية لم يصادق حتى اآلن على مشاريع قوانين مهمة كمشروع القانون األساسي ومشروع قانون السلطة               
 .القضائية
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تقرير حول الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن في ضوء المعايير الدولية بشـأن الهيئـات               . ٤

 سانالوطنية لحقوق اإلن
 .٢٠٠٠ صفحة، آب ٤٦إعداد المحامي مصطفى مرعي، 

 
 وتقييمها بالنظر إلى مـدى اتفـاق     الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن    تناول التقرير دراسة حالة     

يـرى . تشكيلها واختصاصاتها وممارساتها مع مبادئ باريس ذات العالقة بالهيئات الوطنية لحقوق اإلنسان           
ع الهيئات الوطنية المعنية باحترام وتعزيز حقوق اإلنسان في منطقتنا العربيـة عمومـاً،           التقرير أن موضو  

وفي فلسطين خصوصاً، هو موضوع جديد، ولم تسبق فلسطين في هذا الخصوص من بين دول المنطقـة                  
مكانتها وبالتالي كان لزاماً على الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن أن تحدد            . سوى تونس والمغرب  

 . القانونية وطرائق عملها في ظّل المعايير الدولية ذات العالقة
 

يشير التقرير إلى وجود نوعين أساسيين من المؤسسات والهيئات الرسمية التي تُعنى بتعزيز وحماية حقوق               
اإلسالمية، فبعض الدول تتبنّى مفهوم األمبودزمان، أو ناظر المظالم كما عرفته الثقافة العربية و            . المواطنين

في حين اعتمدت دول أخرى تشكيل هيئات       . كما هي الحال في تونس والمغرب والسويد وغيرها من الدول         
وطنية مستقلة تعنى بحماية حقوق اإلنسان وتعزيزها، كما هي الحـال فـي الفليبـين والهنـد وسـريالنكا         

بتأسيس كال النوعين، كما هي الحال      وقد قام كثير من الدول      . ونيوزيلندا واستراليا وكندا وغيرها من الدول     
 بينهـا  ١٠/٤/١٩٩٨في المملكة المتحدة التي أسست، كجزء من إجراءات تنفيذ اتفاق السالم الموقـع فـي         

وبين جمهورية ايرلندا، هيئة وطنية لحقوق اإلنسان في منطقة ايرلندا الشمالية الخاضعة لحكمها، في حـين                
 .منطقةأبقت على أكثر من امبودزمان في ذات ال

 
ويرى التقرير أن كال النوعين من المؤسسات والهيئات يختلف عـن اآلخـر، كمـا تختلـف اهتمامـات                   

فبينما تُعنى المؤسسات الوطنية، كمـا تـدل علـى ذلـك            . واختصاصات وأهداف وآليات عمل كل منهما     
 من خالل احتـرام     تسميتها، بتعزيز واحترام حقوق اإلنسان، يعنى االمبودزمان بضمان العدالة واإلنصاف         

وبالتالي تعد مرجعية األمبودزمان األساسية القوانين المحلية بينما المرجعيـة األساسـية للهيئـات              . القانون
 . الوطنية هي وثائق حقوق اإلنسان العالمية

 
كذلك يعرض التقرير إلى النشاطات األساسية لألمبودزمان وهي تلقي الشكاوى ومعالجتها واالستفسار مـن         

ت التنفيذية حولها، في حين تقوم الهيئات الوطنية، إلى جانب ذلك، بنشـاطات هادفـة إلـى التوعيـة       الجها
وفي حين يعمد االمبودزمان إلى ضمان احترام القوانين المحلية النافـذة، تسـعى             . بحقوق اإلنسان العالمية  

لـى تضـمين التشـريعات      الهيئات الوطنية إلى تطويرها بما ينسجم وحقوق اإلنسان العالمية، كما تسعى إ           
المحلية حقوق اإلنسان العالمية األساسية، خصوصاً في البالد التي ال تطبق فيها أحكام المعاهدات الدوليـة                

وفي حين يتبع االمبودزمان للسلطة التشريعية، لدرجة أنّه يطلق عليـه    . محلياً دون سنها في القانون المحلي     
كون الهيئات الوطنية عادة مستقلة عن أي من السلطات الـثالث  في بعض األحيان االمبودزمان البرلماني، ت  

 . التشريعية والتنفيذية والقضائية
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فالسلطة الوطنية الفلسطينية تأسست كسـلطة    . ويرى التقرير أن الظرف الفلسطيني الحالي ليس ظرفاً عادياً        
من مرحلة احتالل عسـكري     " انتقال"والمرحلة االنتقالية هي جزء من عملية       . حكم ذاتي ذات طبيعة انتقالية    

إسرائيلي إلى مرحلة لم تتحدد معالمها بعد، وجاء تأسيس الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن ضـمن                
وقرار إنشاء الهيئة اتّخذ من قبـل رئـيس اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر       . هذا اإلطار غير العادي  

وال توجد حتى اآلن أدوات قانونية      .  تتجسد بعد على ارض الواقع     الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين، التي لم     
 في  ٣١، في حين بقي نص المادة       ٣٠/٩/١٩٩٣تحكم وتنظّم عمـل الهيئة سوى قرار الرئيس الصادر في          

 .مشروع القانون األساسي حبراً على ورق، شأنه في ذلك شأن باقي نصوص المشروع
 

 : لتي يمكن إجمالها كما يلييخلص التقرير إلى بعض االستنتاجات ا
مع أنّه يفضل أن تعمل الهيئة جاهدة كي يكون اختصاصها نابعاً من أحكام دسـتور الـبالد أو قانونهـا          . ١

األساسي، وأن يكون استقاللها مضموناً من خالله، إالّ أن الواقع السياسي والطابع االنتقالي لهذه المرحلة ما                
 إلى أن   الهيئةا وعلى عالقتها مع مؤسسات السلطة الوطنية، مما يضطر          زال يلقي بظالله على آليات عمله     

 .تشقّ طريقها في ظّل ظروف غاية في التعقيد والحساسية
 
 في مرحلة مبكرة، وقبل تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، مؤشّراً إيجابياً           الهيئةلقد شكّل قرار تشكيل     . ٢

 حالياً بمستوى   الهيئةوتحظى  . قضية حقوق اإلنسان وسيادة القانون    على اهتمام السلطة الوطنية الفلسطينية ب     
معقول من التعاون من قبل كثير من الجهات الحكومية، وإن تطلّب تحقيق المستوى الحالي مـن التعـاون                  

 . الهيئةجهداً كبيراً وعمالً دؤوباً وتصميماً على النجاح من قبل إدارة وموظفي 
 
رة من االستقالل في أدائها لمهامها، حيث تقوم هي بتحديـد أولويـات وآليـات             بدرجة كبي  الهيئةتتمتّع  . ٣

 . عملها، دون تدخّل من أي جهة رسمية أو غيرها
 
ويعود ذلك جزئياً لقلـة  .  اختصاص واسع جداً، ال تتمكّن من ممارسته كامالً في الظروف الحالية    للهيئة. ٤

باب أخرى من بينها غياب نصوص قانونية تبين صـالحياتها مـن   الموارد المالية والبشرية المتوفّرة، وألس 
 .جهة، وتفرض على الجهات المختلفة التجاوب معها وتسهيل مهمتها من جهة أخرى

 
، في ظّل قانون أساسـي أو       للهيئةعند قيام الدولة، من الضروري أن يتم توفير الموارد المالية الكافية            . ٥

 للهيئـة ويجب أن يتـرك     . نة العامة دون المساس باستقاللها وحيادها     دستور يضمن تمويلها من قبل الخزا     
كما أن التزام أو إلزام الهيئة مالياً وإدارياً بمتطلّبـات المسـاءلة والمحاسـبة        . وحدها تحديد أولويات عملها   

 . وحيادهاالهيئةوالشفافية ال يتعارض بتاتاً مع استقالل 
 
 تفتيش المساكن تقرير حول . ٥

 .٢٠٠٠ صفحة من القطع المتوسط، كانون أول ٣٦المحامي موسى أبو دهيم، : إعداد 
 

يهدف التقرير إلى توضيح حق اإلنسان في حماية حياته الخاصة، وحماية حرمة مسكنه من أي انتهـاك أو                  
. اعتداء عند تعرضه للتفتيش، وضرورة أن يجري التفتيش وفقاً لإلجراءات القانونيـة المنصـوص عليهـا    



 ١٨٣ 
 

 

ضح التقرير األسس والقواعد التي يقوم عليها التفتيش، واإلجراءات التـي نـادت بهـا الدسـاتير               كذلك يو 
والقوانين المختلفة، والتي تهدف إلى تحقيق موازنة عادلة بين مصالح وحقوق األفراد مـن ناحيـة، وبـين        

تـيش المسـاكن،   يبرز التقرير النصوص القانونية المتعلّقـة بـدخول وتف  . حقوق الجماعة من ناحية أخرى 
والضمانات التي توازن بين مقتضيات الضرورة بشان التفتيش من جانب، وحماية حرمة المسكن من جانب               

 .ويركّز التقرير على القوانين الجنائية واإلجرائية السارية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية. آخر
 

أغلب حاالت التفتيش، بما نصت عليه التشـريعات      يرى التقرير أن األجهزة األمنية الفلسطينية لم تتقيد، في          
فقد أجرت األجهزة األمنية في كثير من األحيـان  . اإلجرائية الجزائية النافذة في الضفة الغربية وقطاع غزة      

عمليات تفتيش واسعة دون إبراز مذكرات قانونية صادرة عن الجهات المختصة تمنحها حقّ الدخول إلـى                
ر الذي يعني بطالن اإلجراءات المترتّبة على مثل عمليات التفتيش غير القانونيـة             المساكن أو تفتيشها، األم   

 . هذه، ألن ما بني على باطل هو باطل
 

يؤكّد التقرير على أن التشريعات السارية في فلسطين نصت على حرمة المساكن، وأجازت تفتيش المساكن               
بعد حصولهم على اإلذن، وأن يتم التفتيش بحضور        أن يقوم بالتفتيش رجال الضابطة العدلية       : بشروط منها 

المشتكى عليه وإذا تعذر يجري التفتيش بحضور المختار أو بحضور اثنين من أقارب المشـتكى عليـه أو                  
شاهدين، وان تكون هناك جريمة ارتكبت، وأن تكون هناك فائدة من التفتيش، وأن تتم عملية التفتيش فـي                   

 ضرورة تقيد رجال األمن والشرطة بشكل دقيق وصـارم بكافـة الشـروط            كما يؤكد التقرير على   . النهار
الموضوعية والشكلية لعملية التفتيش، واالبتعاد في جميع األحوال عن استغالل المنصـب وجهـل النـاس                

 .بالقانون أو خوفهم من األجهزة المذكورة
يبين الجهـات التـي   ) ٢٠٠٠(م  خالل العاالهيئـة يحتوي التقرير على جدول بحاالت التفتيش التي تابعتها  

قامت بعملية التفتيش، واالجراءات القانونية المتبعة ومدى صحتها، واألشياء التي تمـت مصـادرتها دون                
 .تحرير محضر بها

 
 تقرير حول نقابة المحامين الفلسطينيين. ٦

 .٢٠٠٠ صفحة من القطع المتوسط، كانون أول ٥٢إعداد المحامي حسين أبو هنود، 
 

الفصـل األول يتنـاول مبـاديء       . التقرير موضوع نقابة المحامين الفلسطينيين في ثالثة فصول       يتناول  
وأسس نقابات المحامين، ويتم من خالله عرض نشأة نقابات المحامين بشكل عام، وظائفهـا، وأهـدافها                

ة الوطنيـة   ويعرض الفصل الثاني تنظيم مهنة المحاماة قبل قدوم السـلط         . األساسية، والتنظيم الدولي لها   
الفلسطينية، وذلك من خالل عرض التنظيم النقابي لمهنة المحامـاة والمحـامين إبـان فتـرة اإلنتـداب         

أمـا  . البريطاني على فلسطين، ثم إبان اإلدارة المصرية لقطاع غزة والحكم األردني للضـفة الغربيـة              
 وحتى نهايـة    ١٩٩٤لفلسطينية عام   الفصل الثالث فيعنى بتنظيم مهنة المحاماة منذ قدوم السلطة الوطنية ا          

 . ٢٠٠٠عام 
 

فقد ألزم القانون الروماني    . يرى التقرير أن الحضارات القديمة عرفت بعض أشكال تنظيم مهنة المحاماة          
وكـان القـانون    . المحامين بضرورة االنضمام للنقابات، والتي كانت تعرف إبان هذه الحقبة باالتحادات          



 ١٨٤ 
 

 

باالنضمام لنقابات المحامين توفّر مؤهالت محددة فـي دراسـة القـانون            الروماني يتطلّب بغية السماح     
وكان للنقابة في هذا العهد حـقّ احتكـار         . مؤيدة بشهادات صادرة عن المعاهد التي كانت تقوم بتدريسه        

كذلك عرض التقرير إلى تنظيم مهنة المحاماة في كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا             . تنظيم مهنة المحاماة  
لواليات المتحدة األمريكية، وإلى الدور الذي تقوم به نقابات المحامين وجمعياتهم في هذه الـدول فـي            وا

 .مجال تسجيل المحامين وتدريبهم وتأديبهم
 

كرعاية مهنة المحاماة وحمايتهـا مـن       : يعدد التقرير عدداً من الوظائف التي تؤديها عادةً نقابة المحامين         
ية المحامين واإلشراف على عملهم، وتولي تأديبهم، وحل النزاعات المتعلقـة           الدخالء والمتطفلين، وحما  

كـذلك يعـرض    . بمزاولة المهنة، وإدارة أموال النقابة، والمساهمة في تطوير الفكر القانوني والتشريعي          
التقرير إلى تشكيل اتحاد المحامين العرب ويبين دوره في تطوير ورعاية مهنة المحامـاة فـي الـوطن             

ي، بما يمكنها من القيام بدورها األساسي في إرساء قواعد العدالة، وتأمين استقامة مهنة المحامـاة                العرب
ويعتبر التقرير اتحاد المحامين العـرب إطـاراً        . وتأمين حرية المحامي في أداء رسالته وضمان حقوقه       

 . مهنياً في آن واحد/ سياسياً ونقابياً 
 

يم مهنة المحاماة قبل قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية، وابتدأ بالتنظيم          تناول التقرير في الفصل الثاني تنظ     
-١٩٤٨النقابي لمهنة المحاماة والمحامين إبان االنتداب البريطاني، وتنظيم مهنة المحاماة خالل الفتـرة              

  أصبح مختلفـاً فـي  ١٩٤٨ويرى التقرير أن النظام القانوني للمحامين ومهنة المحاماة بعد عام        . ١٩٦٧
فبينما ظّل الوضع القانوني لمهنة المحاماة وإطارهـا        . الضفة الغربية بصورة جذرية عنه في قطاع غزة       

النقابي في قطاع غزة تقريباً على حاله دون تشكيل نقابة تضم مجموع المحامين، أنشئت ألول مرة فـي                  
المنشيء لها؛ نقابـة تتمتّـع      الضفة الغربية نقابة للمحامين تستمد صالحياتها واختصاصاتها من القانون          

 . بصالحيات واسعة مكنتّها من القيام بوظيفتها بحرية واستقاللية
 

أما الفصل الثالث فتناول مهنة المحاماة في ظّل السلطة الوطنية، حيث زالت المبررات التي كانت تحول                
وأشــار  .  غـزة  دون تشكيل نقابة محامين فلسطينية تضم جميع المحامين في الضفة الغربية وقطـاع            

الفصل القسري القائم   : ومن بين هذه الصعوبات   . التقرير إلى الصعوبات التي تعترض المحامين ونقابتهم      
بفعل سياسة اإلحتالل اإلسرائيلي بين الضفة الغربية وغزة، وعدم إتمام توحيـد التشـريعات المتعلقـة                

انون السلطة القضائية، واإلنتقـاص    بالقضاء والمحامين في الضفة الغربية وغزة، وعدم إقرار مشروع ق         
المتواصل من اختصاصات القضاء العادي وسلب العديد من صالحياته لصالح محـاكم أمـن الدولـة،                

باإلضافة إلى ذلـك،    . وتسويات العشائر وحلول المستشارين القانونيين في األجهزة األمنية والمحافظات        
لسياسي على الجانب المهني، وهذا أمـر تعـاني         هناك عدد من الصعوبات ذات العالقة بتغليب الجانب ا        

 . منه جميع النقابات المهنية في الساحة الفلسطينية
 

 :وتضمن التقرير استنتاجات وتوصيات يمكن إجمالها بالتالي
، ١٩٩٩ لسنة   ٣، وقانون تنظيم مهنة المحاماة رقم       ١٩٩٧ لسنة   ٧٨يعتبر صدور قرار الرئيس رقم      . ١

ولكن هناك  ضـرورة لقيـام       . حو توحيد الجسم النقابي للمحامين في فلسطين      خطوة في غاية األهمية ن    
المجلس التشريعي الفلسطيني بسن التشريعات المتعلقة بالقضاء، حتى يتم توحيد القضاء في شطري إقليم              



 ١٨٥ 
 

 

السلطة الوطنية، تشكيالً واختصاصاً وإدارة، نظراً لتأثير ذلك على نقابة المحـامين وعالقتهـا الوثيقـة                
 .بالقضاء

 بتحديد شهر شـباط مـن العـام    ٢٢/٩/٢٠٠٠كان قرار الهيئة العامة لنقابة محامي فلسطين بتاريخ        . ٢
 موعداً إلجراء إنتخابات أول مجلس لنقابة محامي فلسطين خطوة في غايـة األهميـة  لجميـع                  ٢٠٠١

ي المستقبل، من الضروري    ومن أجل تعزيز هذا اإلنجاز، وإرساء تقاليد نقابية يتم احترامها ف          . المحامين
التقيد الصارم بهذا الموعد واتّخاذ كافّة اإلجراءات الالزمة إلجراء اإلنتخابات الحرة والنزيهة في الموعد              

 .المحدد
لمعالجة اآلثار السلبية الناتجة عن غياب نقابة المحـامين طـوال سـنوات اإلحـتالل اإلسـرائيلي،         . ٣

رات المحاكم، ولغرض النهوض بالبحـث القـانوني وإسنــاد          وانعكاس ذلك على أداء المحامين وقرا     
القضاة،  فعلى النقابة الجديدة مسؤولية تشجيع البحث القانوني، واتّخاذ اإلجراءات العملية الكفيلة بتفعيلـه             

 . بصورة منهجية ومنتظمة
ات من الضروري أن تعمل النقابة على إصدار مجلّة متخصصة، لنشر أبحـاث المحـامين، وقـرار          . ٤

 .المحاكم العليا، باإلضافة إلى التعريف بنشاطات النقابة
 .ضرورة المساهمة بصورة أكثر فاعلية في عملية سن ومراجعة التشريعات الفلسطينية. ٥
ضرورة أن تتبنى النقابة مواقفاً أكثر جديةً إزاء انتهاكات حقوق المواطن في مناطق السلطة الوطنية               . ٦

 .اإلعتداء على السلطة القضائية وسلب صالحياتهاالفلسطينية، وإزاء مظاهر 
ضرورة قيام النقابة بإعداد مدونة بشأن أخالقيات المهنة، وأن تسـتهدي فـي إعـدادها بالمبـاديء                 . ٧

 .والمعايير التي أقرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة
 
سلطة الوطنيـة الفلسـطينية    تقرير حول إشكالية العالقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ال      .٧

 .٢٠٠٠ صفحة من القطع المتوسط، كانون أول ٦٤إعداد الباحث عزيز كايد، 
 

يتناول هذا التقرير الجوانب المختلفة للعالقة بين المجلس التشريعي الفلسـطيني الـذي يمثـل السـلطة                 
اليات هذه العالقة سـيما     ويصف التقرير إشك  . التشريعية في السلطة الوطنية الفلسطينية والسلطة التنفيذية      

ويشير التقريـر   . أنها تميزت بالتوتر في معظم حاالتها، حيث وصلت إلى حد األزمة في مرحلة معينة               
إلى العديد من أسباب هذا التوتر، أو الفتور في أحسن الحاالت، منها أسباب أولية ناتجة عن المـوروث                  

بية فتحاوية في كـل مـن المجلـس التشـريعي     الفلسطيني لمرحلة ما قبل السلطة الوطنية، وسيطرة أغل  
والسلطة التنفيذية، وكذلك حداثة التجربة وعدم وجود خبرة سابقة، مما حال دون الفهم الصحيح للعالقـة                

 .بين السلطتين 
 

إال أن التقرير يتناول بالتفصيل األسباب الموضوعية لهذه اإلشكالية، والتي تتمثل في خرق مبدأ الفصـل            
حد المباديء الديمقراطية، وكإطار نظري استندت إليه الدراسة، حيـث يتبـين وجـود              بين السلطات كأ  

اختالل في التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح السـلطة التنفيذيـة، سـواء مـن حيـث                  
ير ومن هذه األسباب االتفاقيات السياسية الموقعة بين منظمة التحر        . النصوص القانونية أو األداء العملي      

الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية، والتي تمنح المجلس الفلسطيني المنتخب صالحيات تشريعية وتنفيذيـة            
في نفس الوقت، وتحظر إصدار تشريعات تفوق والية المجلس، أو تتعارض مع إعالن المباديء أو أيـة   

 .اتفاقيات يتم التوصل إليها بين الطرفين خالل المرحلة االنتقالية
 



 ١٨٦ 
 

 

اول التقرير عامال آخر ينتج عنه تشابك في العالقة بين السلطتين، وهو التشـريعات الفلسـطينية             كما يتن 
فهـذه  . المختلفة، مثل قانون االنتخابات ومشروع القانون األساسي والنظام الداخلي للمجلس التشـريعي           

بكا بينهـا مـع   التشريعات تتضمن تداخالت مختلفة بين المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية تحدث تشـا        
ومن ذلك اعتبار رئيس السلطة الوطنيـة       . االتفاقيات السياسية من ناحية، والواقع الفعلي من ناحية ثانية        

عضوا في المجلس المنتخب، واعتبار أعضاء المجلس التشريعي، فور انتخابهم، أعضاء فـي المجلـس               
لتداخالت التـي تجعـل مـن       الوطني الفلسطيني، ومنح المجلس صالحيات تشريعية فقط، وغيرها من ا         

النظام السياسي الفلسطيني نظاما مقيدا بقيود مختلفة، بحيـث ال يمكـن وصـفه بالنظـام الرئاسـي أو                   
 .البرلماني

 
وفي ضوء الواقع العملي يتناول التقرير العديد من مظاهر هذه اإلشكالية والتي حدثت فعال بين المجلـس    

حكومة، وتقديم الموازنـة العامـة، والتهديـد بطـرح الثقـة            التشريعي والسلطة التنفيذية، مثل تشكيل ال     
بالحكومة، واستقالة الدكتور حيدر عبد الشافي من عضوية المجلس، وتجميد مشروع القانون األساسـي              

 .وما رافق ذلك من تعليق لجلسات المجلس وتهديد رئيسه باالستقالة، وغير ذلك
 

لسلطتين على صعيد التشريع، وذلك ضمن أربعة محـاور         في الفصل الثاني يتناول التقرير العالقة بين ا       
تقديم مشاريع القوانين، وموقف السلطة التنفيذية من التشريعات المقرة من المجلس، وموقفها مـن              : هي  

وبمراجعة شاملة لهذا الصعيد يتضح مـدى       . قرارات المجلس، والصالحيات التشريعية للسلطة التنفيذية       
ى صناعة التشريعات في كافة مراحلها، بدءاً بتقديم مشاريع القـوانين وانتهـاء      هيمنة السلطة التنفيذية عل   

 .بالمصادقة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية
 

مدى ممارسة المجلـس لمبـدأ      : وعلى صعيد الرقابة يبحث التقرير العالقة بين السلطتين في االتجاهين           
يتناول التقرير في هذا اإلطار العديد من األعمـال  . دأ المساءلة، ومدى استجابة السلطة التنفيذية لهذا المب      

الرقابية التي مارسها المجلس ورد فعل السلطة التنفيذية تجاهها، مثـل األسـئلة واالسـتجواب ولجـان          
وتتوصل الدراسة إلى أن األداء الرقابي للمجلس كـان ناقصـا ومرتهنـا             . التحقيق ومنح الثقة للحكومة   

ه بقي يراوح مكانه في مناقشات لقضايا هامة دون التوصل إلى نتـائج أو عـدم                للسلطة التنفيذية، كما أن   
وفي نفس الوقت دلت العديد من الشواهد علـى عـدم اسـتجابة             . تحقيق تقدم ملموس في غالب األحيان     

السلطة التنفيذية لمساءلة المجلس التشريعي، وعلى عجز المجلس عن متابعـة قضـايا المسـاءلة، بـل                 
 .نا ولو بصورة غير مباشرة، في إحباط عمليات المساءلةوالمشاركة أحيا

 
وفي الختام يشير التقرير إلى اآلثار السلبية الناجمة عن غياب القواعد الدستورية التي تنظم العالقة بـين                 

ويختم التقرير مجمل البحث بتصـور إلعـادة تصـويب       . السلطات العامة، وتحدد اختصاصات كل منها     
التشريعية والتنفيذية في السلطة الوطنية الفلسطينية، بدءا بضرورة وضع وتوحيـد           العالقة بين السلطتين    

القواعد الدستورية، وتحديث القوانين، وإصدار القانون األساسي، وترسيخ مبدأ الفصل بـين السـلطات،              
 .وإنشاء محكمة دستورية، والتزام كل من السلطتين باختصاصاتها وصالحياتها

  
 لنظام االنتخابي على األداء الرقابي للمجلس التشريعيتقرير حول تأثير ا. ٨

 .٢٠٠٠ صفحة من القطع المتوسط، كانون أول ٦٠جهاد حرب، : إعداد
 

يهدف التقرير إلى دراسة تأثير تبني نظام االنتخاب باألكثرية في قانون االنتخابـات الفلسـطيني علـى                 
خب حسب هذا النظام على أعمال السـلطة        تشكيل المجلس التشريعي من جهة، وعلى رقابة المجلس المنت        
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ويعالج التقرير أسباب اختيار هذا النظام دون  غيـره، ومـدى تلبيـة نظــام                . التنفيذية من جهة ثانية   
وبشكل عام يحاول التقرير الوقوف على مختلف       . االنتخاب باألكثرية للطبيعة التعددية للمجتمع الفلسطيني     

ثيرها نظام االنتخاب الفلسطيني، وتحديداً تقييم مدى انسجامه وتماشـيه    الجوانب القانونية والسياسية التي ي    
 . مع واقع الشعب الفلسطيني السياسي واالجتماعي

 
: يعرض التقرير في البداية ألنواع النظم االنتخابية المتعارف عليها، وقد حصرها في نماذج ثالثـة هـي      

القـائم  (، والنموذج المخـتلط     )ام األغلبية العددية    نظ( نموذج التمثيل النسبي، نموذج االنتخاب باألكثرية       
ويوضح التقرير أن اختيار أي من هذه النماذج الثالثـة يعتمـد   ). على الجمع بين النموذجين السابقيــن  

وقـد تعـرض التقريـر إلـى        . على خصوصية كل مجتمع  وظروفه الديموغرافية والسياسية وغيرها        
 .استعرض ميزات وعيوب كل منهامواصفات كل من هذه األنظمة الثالثة و

 
يؤكد التقرير على أن قانون االنتخابات الفلسطيني لم يراع خصوصية الواقع الفلسـطيني الـذي يتميـز                 

ولهذا كان لنظام االنتخاب األكثري أثره السلبي الواضح على عـدم تمثيـل             . بالتعددية السياسية والفكرية  
في االنتخابات السياسية العامة األولى فـي فلسـطين         ) يةالعلمانية واإلسالم (ومشاركة أحزاب المعارضة    

 .، وتكريس هيمنة تنظيم سياسي واحد على المجلس التشريعي١٩٩٦
 

. يالحظ التقرير أن النظام االنتخابي الذي تم انتقاؤه أثر على  أداء المجلس الرقابي الذي بقي بحده األدنى                 
ي للسلطة الوطنية الفلسـطينية وترسـيخه كأسـاس         فالمجلس التشريعي لم يستطع إقرار القانون األساس      

 .للعالقة بين السلطات الثالث وعالقة هذه السلطات مع المواطنين
  

ويرجـع هـذا    . يخلص التقرير إلى أن المجلس التشريعي قد أخفق في القيام بمهام الرقابة على الحكومة             
مـن  % ٧٧ج حزباً مسيطراً يحظى بـ      اإلخفاق ألسباب واعتبارات عديدة، أهمها أن النظام االنتخابي أنت        

مقاعد المجلس، األمر الذي حال دون مشاركة  األحزاب في االنتخابات التشريعية ومن ثم حرمانها مـن                 
 .فرصة التواجد الفاعل داخل المجلس

 
يتضح من مسار العمل خالل السنوات الخمس الماضية، أن المجلس التشريعي قد  تجنب  الصـدام مـع                   

وما يؤكد على ذلك عدم لجوء المجلس الستخدام أداة حجب الثقة فعليـا مـن الحكومـة           . يةالسلطة التنفيذ 
خالل الدورات األربع على الرغم من إدانتها في تقرير لجنة تقصي الحقائق المشـكلة لدراسـة تقريـر                  

 .١٩٩٦رئيس هيئة الرقابة العامة السنوي األول لعام 
 

 :هاوقد تضمن التقرير عدداً من التوصيات، أهم
األسئلة، والمناقشة، واالستجواب، ولجـان تقصـي الحقـائق         (ضرورة تفعيل آليات الرقابة العادية      .  ١

خصوصا في ظل عدم قدرة المجلس على ممارسـة         ) باإلضافة إلى دور اللجان الدائمة في مجال الرقابة       
 .الوسائل الجادة للرقابة  من خالل طرحه لموضوع المسؤولية السياسية للحكومة

  ضرورة أن يتم تنظيم عمل لجان تقصي الحقائق الدائمة والمؤقتة من خالل إصدار الئحة منظمة أو                  .٢
وأهمية تغلب هذه اللجان    . إضافة نصوص في النظام الداخلي للمجلس تنظم عمل وتشكيل مثل هذه اللجان           

 علـى صـعيد   على العديد من النقائص التي شابت تشكيلها وعملها وأثرت على مصداقية دور المجلـس            
فقد كان لعدم مراعاة المجلس للعديد من الجوانب القانونية واإلجرائية الخاصة بتشـكيل وعمـل               . الرقابة

لجان التحقيق وتقصي الحقائق أثره الواضح على عمل هذه اللجان، وعلى عدم جدية التعاطي معها سواء                
 .من قبل الحكومة أو من قبل المجلس التشريعي ذاته



 ١٨٨ 
 

 

الناظم للعالقة بين السلطات والمحدد الختصـاص كـل   ) أو القانون األساسي(ار الدستور  أهمية إقر .   ٣
منها والمنظم للعالقة بين المواطن والسلطة، إضافة إلى خلق اإلطار المؤسساتي الضـروري لعمـل أي                

لصادرة مؤسسة برلمانية تقبل بمبدأ المحاسبة والمساءلة، ومن نظام قضائي مستقل وفعال يطبق القوانين ا             
عن المجلس التشريعي ويرسخ مبادئ سيادة القانون، ومن إعالم نقدي ألداء السلطة التنفيذيـة والسـلطة                

 .التشريعية على السواء
 
 

 :التقاريــر الخاصـــة: ثانياً
 

، تتنـاول مـن خاللهـا بصـورة مكثّفـة        سلسلة تقارير خاصة   بإصدار   ٢٠٠٠بدأت الهيئة منذ شهر آب      
وضـمن هـذه    . ر السلبية المتعلقة بحقوق اإلنسان وسيادة القانون فـي فلسـطين          ومختصرة بعض الظواه  

 خالل العام الجاري أربعة تقارير، وفي ما يلي عرض موجز لما جاء فـي كـل                 الهيئةالسلسلة، أصدرت   
 :منها

 
تقرير خاص حول قضايا محالة إلى محاكم أمن الدولة والمحاكم العسكرية بسـبب             : ال لعدالة الشارع  . ١
 .٢٠٠٠غط الرأي العام، آب ض
 

يتناول التقرير مظاهر االحتجاج العنيفة التي شهدتها المناطق الخاضعة للسلطة الوطنية الفلسـطينية خـالل       
الفترة األخيرة، والتي بلغت في بعض األحيان إلى حد المواجهات المسـلحة، وأعمـال تخريـب واسـعة                  

على هذه الظاهرة الخطيرة، أسبابها ونتائجهـا السـيئة،         يسلط التقرير الضوء    . للممتلكات العامة والخاصة  
 .وربما المدمرة

 
قضية إعدام شخصين من عائلة أبو سلطان، قضية إعـدام         : يعرض التقرير ملخصاً لتسع حاالت هي التالية      

العقيد أحمد عطية أبو مصطفى، حالة حكم اإلعدام الصادر بحقّ العريف حسين أبو نحل، قضية استشـهاد                 
ريفي، حالة حكم اإلعدام الصادر بحقّ رائد العطار، حالة حكم اإلعدام الصادر بحقّ أيمـن أبـو                 وسيم الط 

سعدة، قضية اإلعتداء على الطفلة آالء سالمة، قضية اإلعتداء على الوزير يوسف أبـو صـفية، وقضـية                  
ي محاكم خاصـة  ويبين التقرير بعد استعراض هذه القضايا أن المحاكم التي عرضت عليها ه    . أحالم دقماق 

وبعد عرض سـريع لتشـكيل تلـك المحـاكم     . واستثنائية، سواء كانت محاكم أمن دولة أو محاكم عسكرية 
ويتناول التقرير كذلك المآخذ على     . واختصاصاتها واألساس القانوني لها وتحليل القضايا المعروضة عليها       

ال يوفر الحد األدنى لضمانات المحاكمة      هذه المحاكم والتي تتمحور حول اختزالها إلجراءات العدالة بشكل          
كما يشير التقرير إلى أن معظم المتهمين في هذه القضايا هم أشخاص مدنيون، وأن ليس هنـاك أي      . العادلة

كما يحذر التقرير من خطـورة  . مبرر قانوني إلحالة هؤالء أمام المحاكم الخاصة بدالً من المحاكم النظامية          
فقد كان للرأي العام دور واضح في تحديد المحكمة التـي           . سير تلك القضايا  ضغط الرأي العام وتدخله في      

وفي أعقـاب كـل جريمـة، نظّـم     . حولت إليها تلك القضايا، ودور بارز أيضاً في األحكام التي أصدرتها   
ويرصد . المواطنون مسيرات وتظاهرات، كان القليل منها عفوياً وأغلبها كان يقف خلفه تنظيمات فلسطينية            

 .تقرير نمط االحتجاج الذي أثّر بدوره على سير تلك القضايا، وانعكس على أحكامهاال
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ويشير التقرير إلى تفاوت استجابة السلطة التنفيذية لتلك المطالب والضغوطات، رغم أن بشـاعة الجـرائم                
لقضـايا  ويؤكد التقرير وجود تقصير واضح من قبل األجهزة األمنية في بعض ا           . وضغط الشارع لم يختلفا   

فقد كان بإمكـان السـلطة التنفيذيـة،        . في القيام بواجباتها بحفظ األمن والنظام العام، ومنع تطور األحداث         
االمتناع عن االستجابة لرد فعل الرأي العام، وذلك من خالل إفساح المجال أمام القضاء العادي للفصل في                 

ن تعزيز دور القضاء العادي ورفده بما يحتاجه من         وال يطلب من السلطة التنفيذية هنا أكثر م       . هذه الجرائم 
موارد مادية وبشرية تمكنه من الفصل في القضايا المعروضة عليه بنزاهة وبالسرعة المعقولة إضافةً إلـى                

 .ضمان تطبيق األحكام الصادرة عنه، وعدم التدخل في شؤونه
 

، وعلى رأسها المجلس التشريعي وقد خلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات لجميع األطراف المعنية         
 :والسلطة التنفيذية، تتمثل بما يلي

ضرورة تعامل السلطة التنفيذية وأجهزتها األمنية مع أي أحداث مشابهة بمهنية وموضـوعية عـاليتين،     . ١
بعيداً عن ردات الفعل، وكذلك التعامل مع مظاهر االحتجاج غير السلمية بحزم، لـردع القـائمين عليهـا،                  

 . وقوع أضرار في الممتلكات العامة والخاصةولمنع
ضرورة قيام األجهزة األمنية المختصة بواجباتها في منع تطور األحداث وتفاقمها، واتخاذ اإلجـراءات              . ٢

 .الوقائية الالزمة قبل وقوع األحداث
ضرورة تقنين حمل وحيازة السالح، وحصر حمله ضمن أوقات العمل أو ضمن المهمـات الرسـمية،                . ٣
اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة قبل منح أي رخصة سالح ألي مواطن، إضافة إلى المساءلة على حيـازة                 و

 .األسلحة وحملها دون ترخيص وعلى إطالق النار دون مبرر قانوني
ضرورة رفع كفاءة وتدريب العاملين في األجهزة األمنية المختلفة، وتفعيل العقوبات التأديبية بحق مـن               . ٤

 . التعليمات الخاصة باستخدام األسلحة وإطالق النار، أو من يستغل صفته الوظيفيةيخالف منهم
وتنفيـذ جميـع    ) الجزائيـة (ضرورة احترام السلطة التنفيذية لصالحيات واختصاصات المحاكم المدنية         . ٥

ـ              ن قراراتها وتمكينها من ممارسة صالحياتها، والتوقف نهائياً عن سلب هذه االختصاصات والصالحيات م
 .خالل تحويل العديد من القضايا إلى محاكم أمن الدولة

ضرورة التزام التنظيمات والفصائل الفلسطينية باحترام مبدأ سيادة القـانون، والتوقـف عـن تصـعيد          . ٦
 .األحداث لمنع أي تأثير على القرارات القضائية

 .ضرورة إعادة النظر في وجود محاكم أمن الدولة وفي حكم عقوبة اإلعدام. ٧
 

وفي الختام، حذر التقرير من الخطورة البالغة الكامنة وراء تدخّل الرأي العام في تحديد مجريات العدالـة،                 
وفي الضغط باتجاه انتزاع بعض القضايا الجنائية من المحاكم العاديـة صـاحبة االختصـاص األصـيل                 

رير السلطة التنفيذية الفلسـطينية أن  وطالب التق. وتحويلها إلى المحاكم االستثنائية، خاصةً محاكم أمن الدولة    
تأخذ بأعلى درجات الجدية متطلبات ومستلزمات إحترام مبدأ سيادة القـانون، كونـه شـرطاً ضـرورياً                  

 . لديمقراطية نظام الحكم ونزاهة القضاء واستقالله
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 .٢٠٠٠مشاكـل وحلول مقترحة، أيلول : السكن المشتـرك. ٢
 

 المتعددة الطوابق والشقق التي تزايدت في الضفة الغربية وقطاع غزة خـالل             يتناول التقرير ظاهرة األبنية   
العقدين األخيرين بشكٍل ملحوظ دون أن تُراعى في حاالٍت كثيرة في عملية إنشائها شروط الترخيص، ولم                 

عديـد  لقد نشأ عن هذا الوضع بناء ال      . تقم السلطات المختصة باتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحقّ المخالفين        
من األبنية المتعددة الطوابق دون أن تراعى قدرة البنية التحتية على توفير الخـدمات األساسـية الالزمـة                  

وأدى ذلك إلى ظهور مشاكل اجتماعية تتعلق بتنظيم الجوانـب القانونيـة والعمليـة              . لساكني هذه البنايات  
لهذه األبنية، وما ينتج عنها من قضـايا        لألبنية المتعددة الطبقات، وبصورة خاصة إدارة األجزاء المشتركة         

لذلك برزت الحاجة الملحة لمعالجة المشاكل الناتجة من خالل سـن قـوانين     . وإشكاليات قانونية وإجتماعية  
 . حديثة تنظم السكن المشترك

 
واستعرض التقرير التشريعات الفلسطينية السارية، وبين أن التنظيم التشريعي لمسـألة السـكن المشـترك               

ويمكن حصر هـذه التشـريعات      . ١٩٩٤يث جداً، ويرتبط حقيقةً بقدوم السلطة الوطنية الفلسطينية عام          حد
، وقـانون تمليـك   ١٩٩٤نظام بشأن األبنية المتعددة الطوابق بقطاع غـزة لعـام       : بتشريعين أساسيين هما  
 .، باإلضافة إلى بعض القرارات الصادرة عن وزير اإلسكان١٩٩٦الطبقات والشقق لعام 

 
وتناولت هذا التشريعات، كما يتضح في التقرير، الجوانب القانونية والعملية لنظام األبنية المتعددة الطوابق،              
والتي نصت بصورة أو بأخرى على موضوع إدارة األجزاء المشتركة لهذه األبنية، وما ينتج عنهـا مـن                  

 . والمشتركةقضايا وإشكاليات قانونية تتعلق بتصرف الساكنين باألجزاء المفرزة 
 

وانتقد التقرير الخاص هذه التشريعات والقرارات التي لم تعالج موضوع السكن المشترك بشـكل متكامـل،      
كمـا أن هـذه     . وإنما استهدفت في مجملها شريحة المالكين، دون األخذ بعين االعتبار شريحة المستأجرين           

 الحياة اليومية في السـكن المشـترك، ولـم          التشريعات لم توفر حلوالً لمختلف اإلشكاليات المتعلقة بتنظيم       
تتطرق إلى موضوع األبنية أو العمارات التي تم إنشاؤها قبل نفاذ هذه القوانين، وباألخص النظـام بشـأن                

 . ١٩٩٤األبنية المتعددة الطوابق بقطاع غزة لعام 
 

ـ                ية والمواصـفات   وأوضح التقرير أن كثيرا من األبنية المتعددة الطوابق تفتقـر إلـى الخـدمات األساس
الضرورية للسكن المالئم والصحي، وال تتوفر فيها المصاعد، وتفتقر لوجود أماكن للعب األطفال، ومواقف              

 . خاصة لسيارات ساكني هذه األبنية
 

 بشأن تمليك الطبقات والشقق والمحالت، لم ينص علـى  ١٩٩٦لسنة ) ١(كما أوضح التقرير أن قانون رقم   
فليست هناك نصـوص لمعالجـة   : ليات الناتجة عن الحياة اليومية في السكن المشتركآلية فعالة لحل اإلشكا 

المشاكل الناتجة عن  اإلزعاج، خاصة وأن اإلزعاج يعتبر من أكثر األمور التي تؤدي إلى النزاعات بـين                 
كما لم يوضح كيفية استعمال األجزاء المشتركة بشكل مفصل دون التـأثير علـى حقـوق بـاقي      . الجيران

فمثالً وضع خزانات مياه أو صحون القطة بشكل عشوائي علـى ظهـر العمـارات          . لساكنين في العمارة  ا
أضف إلى ذلك، أن عدم اهتمام بعض الساكنين بنظافة األجـزاء           . يؤدي إلى تشويه المنظر الجمالي للعمارة     



 ١٩١ 
 

 

ؤثر ذلـك سـلباً علـى       المشتركة، الداخلية منها والخارجية، يؤدي أيضا إلى تشويه المنظر الجمالي، وقد ي           
 .القيمة الشرائية أو قيمة إيجار الوحدة السكنية

 
وفي الختام أوصى التقرير بأن تقوم الجهات المسؤولة بمعالجة المشاكل المختلفة التي يعاني منهـا سـاكنو                 

 .البنايات المتعددة الطوابق
 
 .٢٠٠٠، تشرين أول ٢٠٠٠ اإلعتقال السياسي في ظّل السلطة الوطنية الفلسطينية خالل عام . ٣
 

يتناول التقرير إستمرار السلطة التنفيذية، ممثلةً بأجهزتها األمنية، إعتقال عشرات المواطنين علـى خلفيـة               
ويعرض التقرير لمفهوم اإلعتقال السياسي، وما ينتابـه        . إنتماءاتهم ومواقفهم السياسية والحزبية المعارضة    

معتقلون بسبب انتمائهم إلى أو تعاطفهم مع       : ن إلى ثالث فئات   يقسم التقرير المعتقلين السياسيي   . من غموض 
جماعات إسالمية أو يسارية تعارض عملية السالم مع إسرائيل، ومعتقلون بسبب انتقـاداتهم ألداء السـلطة               
الوطنية الفلسطينية، والسجناء األمنيون الذين تحتجزهم السلطة الوطنية في سجونها بشبهة أو تهمة العمالـة               

 .وقد أخرج التقرير فئة السجناء األمنيين من نطاق اإلعتقال السياسي. ائيلمع إسر
 

يعرف التقرير االعتقال السياسي على أنّه اإلعتقال الذي يتم تنفيذه عادة من قبل السلطات بحـق أفـراد أو                   
المخالفـة   الحزبية أو التنظيمية المعارضة ولكن غيـر         همنتماءاتإسياسية أو   ال همجماعات على خلفية مواقف   

مبـدأ  ل ويؤكّد التقرير على أن اإلعتقال السياسي يشـكّل انتهاكـاً            .نسان القانون الدولي لحقوق اإل    يءلمباد
كما يعتبر مناقضـاً لمـا      . مباديء الديمقراطية هم  أ التعددية السياسية وحرية تشكيل األحزاب والذي يعد من       
 الفلسـطيني لعـام     ي مشروع القـانون األساسـي     جاء في وثيقة إعالن استقالل دولة فلسطين، ولما جاء ف         

١٩٩٧. 
 

وعرض التقرير إلى مواقف كل من القضاء والمجلس التشريعي والنيابة العامـة إزاء ظـاهرة اإلعتقـال                 
فقد أعلن القضاء الفلسطيني موقفه الصريح والواضح من قضية االعتقال السياسي، ورفض لجوء             . السياسي

  وتمثـل هـذا الموقـف      . دون اتباع اإلجراءات القانونية الصـحيحة      واطنينمالسلطة التنفيذية إلى احتجاز     
 بالنظر في عشرات القضـايا ذات الصـلة باالعتقـال          الفلسطينية  العليا  العدل  عندما قامت محكمة   اإليجابي
الفوري  تم صدور العشرات من القرارات التي تقضي باإلفراج           النظر في هذه القضايا     وعلى إثر  .السياسي
واضـحاً إزاء قضـية    موقفـاً صـريحاً و    المجلس التشريعي الفلسطيني   اتخذ    كذلك، .قلين سياسيين عن معت 

لجنة الرقابة العامة   " ودعت  . اللجوء إلى هذا النوع من اإلعتقال لعدم قانونيته        ورفض المعتقلين السياسيين، 
فراج فوراً عن الذين     إلى حظر اإلعتقال السياسي واإل     ١٣/١/١٩٩٩بتاريخ  في المجلس    "وحقوق اإلنسان   

 وزيـر   كل مـن  اعتقلوا ألسباب سياسية، وشكلت لجنة خاصة لمتابعة تنفيذ القرار، وذلك بمتابعة األمر مع            
  أما موقف النيابة العامة فقد اتّسم بالالمباالة، وتقاعست بوجه عـام عـن         .العدل ووزير الشؤون البرلمانية   

 . لذين يحتجزون بدون سند قانونيالتدخل إلصدار أوامر باإلفراج عن المعتقلين ا
 

ويخلص التقرير إلى إن استمرار لجوء السلطة التنفيذية الفلسطينية إلى االعتقـال السياسـي خـالل عـام                   
 الفلسـطينية   ، يتناقض مع الرغبـة     السنوات السابقة عن عدم قانونيته     خاللقيل   كتب و   رغم كل ما   ،٢٠٠٠



 ١٩٢ 
 

 

 فـي    ، تكوين األحزاب والحق في    حرية الرأي     احترام قوم على بالتقدم نحو بناء نظام ديمقراطي برلماني ي      
 من  ممثلو الشعب الفلسطيني  تلك الرغبة التي عبر عنها       .من سيادة القانون والقضاء المستقل    يضظل دستور   

، والتي وجدت تعبيـراً     ١٩٨٨عام   الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني       وثيقة إعالن االستقالل  خالل  
  بعض وإذا كان . ١٩٩٧ الذي اقره المجلس التشريعي في عام        ساسيمشروع القانون األ  يضاً في   أواضحاً  

المعتقلين السياسيين قد ارتكبوا أعماالً مخالفة للقانون من وجهة نظـر السـلطة التنفيذيـة، فيجـب اتبـاع              
 وحـده     فالقضـاء  .تقـديمهم للمحاكمـة     ليهم و إالتي تتمثل في توجيه التهم      اإلجراءات القانونية الصحيحة    

لسـلطة التنفيذيـة أن تنصـب       ل ن يترك أيجوز  صاحب القول الفصل في تحديد ماهية الفعل المرتكب، وال          
فمفهوم سيادة القانون يتطلب من السلطة التنفيذية أن تحترم القانون في            .نفسها منفذاً وقاضياً في نفس الوقت     

 تضـمن للمـواطن    وفعالـة لطة قضائية مسـتقلة  س وجود كما يتطلب اإللتزام بهذا المبدأ .أعمالها التنفيذية 
ن عدم احترام قرارات المحاكم بعامة، ومحكمة العدل العليا بخاصة، ينطوي على مساس             إ. حقوقه وحرياته 

 . موجع بهيبة القضاء الفلسطيني وعلى خرق جدي وخطير لمبدأ سيادة القانون
 

بـإطالق سـراح المعتقلـين        الفلسطينية نفيذية على ضرورة قيام السلطة الت     الهيئةأكّدت  وفي ختام التقرير    
السياسيين ووضع حد لملف اإلعتقال السياسي، والتنفيذ الفوري وغير المشروط لقرارات محكمـة العـدل               

، تعزيز دور ومكانة السلطة القضائية واحترام قراراتهـا       العليا الخاصة باإلفراج عن المعتقلين السياسيين، و      
 الصـالحيات والمهـام     جـاوز ة األمنية المختلفة ومحاسبة كل مسؤول يت      وتحديد صالحيات ومهام األجهز   

وتمكينهـا مـن     بأحكام القانون، وتفعيل دور النيابـة العامـة          لينو جميع المسؤ  الموكلة له، وضمان التزام   
 الصالحيات المعطاة لها وفق القانون والمتمثلة في اإلشراف على اإلعتقاالت، وكذلك في إصـدار               ممارسة
عمليـة  ال  في التقدم ثمنإلفراج عن معتقلين احتجزوا بصورة غير قانونية، وعدم السماح ألن يكون       أوامر با 

 .  المواطن الفلسطيني وحريات حقوقانتهاك ميةالسل
 
 .٢٠٠٠الجاهزية الطبية الفلسطينية لحاالت الطواريء، تشرين الثاني . ٤
 

صحية، الحكومية منها وغيـر الحكوميـة،       يستهدف التقرير تسليط الضوء على مدى جاهزية المؤسسات ال        
، والتي تجاوز عـدد     ٢٩/٩/٢٠٠٠لحاالت الطواريء وذلك على خلفية انتفاضة األقصى التي اندلعت في           

ومع األخـذ بعـين     . ٩٠٠٠ شهيداً، وعدد الجرحى ألـ      ٢٨٠ألـ  ) إلى حين صدور التقرير   (الشهداء فيها   
إيصال سيارات اإلسـعاف إلـى أمـاكن        الطبية الفلسطينية في    اإلعتبار الجهود الهائلة التي بذلتها الطواقم       

يـأتي هـذا التقريـر       ، سواء داخل البالد أو خارجها     ،توفير العالج في المستشفيات   والمواجهات الساخنة،   
للكشف عن مدى جاهزية الطواقم الطبية الفلسطينية لمعالجة األعداد الكبيرة من المصـابين خـالل فتـرة                 

 المعيقات التي تضعها قوات االحتالل اإلسرائيلي أمام جهود المؤسسات الصـحية            قصيرة، خاصةً في ظلّ   
 .العاملة، وعلى رأسها وزارة الصحة

 
    من أهم وأكثر حقـوق اإلنسـان        واحدا    الصحية يشكل  التمتع بمستوى مقبول من الخدمات    يرى التقرير أن

يق الدولية، ال سـيما اإلعـالن العـالمي          في المواث  مكانة خاصة حتل  يولهذا السبب، فإنّه    . حيوية وإلحاحا 
ويـرى التقريـر أن   . لحقوق اإلنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة         

وهـذا  .  المتوفرة محليـا   المالية والبشرية ل للموارد   فضتتطلب االستثمار األ  في هذا الشأن    التزامات الدولة   



 ١٩٣ 
 

 

دولة جزءا معقوال وكافيا من موازنتهـا السـنوية لصـالح الخـدمات             ، فيما يتطلبه، أن تخصص ال     يتطلب
  .المختلفةالصحية بمستوياتها 

 
يستعرض التقرير المؤسسات الصحية العاملة في الضفة الغربية وقطاع غـزة والقـدس، وتشـمل وزارة                

ـ  ،  الخدمات الطبية العسكرية   الصحة، وكالة الغوث، مؤسسات العمل األهلي الطوعية،       ى القطـاع   إضافة إل
 يرى التقرير أن الوضع الصحي في األراضي الفلسـطينية مـا           ،ورغم الجهود الكبيرة التي بذلت    . الخاص

سـد   من قدراتـه علـى   تحدبالتالي  المشاكل والعقبات التي تعترض سبل تطويره، و      يواجه الكثير من  زال  
 الوضع السياسي واألمني المتأزم      وقد زاد  .احتياجات المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة       

 ٢٠٠٠ / ٩ / ٣٠ منـذ تسبب اإلغـالق المفـروض   ومنذ نهاية شهر أيلول الماضي من خطورة الوضع،        
 . الصحيالقطاعومرافق خدمات  في مضاعفة الضغط علىوحتى كتابة هذا التقرير 

 
فة الغربية وقطاع غزة    احتوى التقرير مجموعة جداول توضح عدد مراكز الرعاية الصحية األولية في الض           

، وعدد المستشفيات الحكومية وغير الحكومية وعدد األسـرة         ١٩٩٩ وحتى العام    ١٩٩٤في الفترة من عام     
في كل منها، وعدد األسر التي يغطيها التأمين الصحي الحكومي، وعدد التحويالت إلى الخـارج وحجـم                  

وص يرى التقرير أن هناك إهداراً لألموال       وبهذا الخص . اإلنفاق عليها على مدار السنوات الخمس الماضية      
 : المقترحة من بين البدائل  و.  الخارج  إلى تحويالتال لتقليص عدد بسبب التحويالت، مما يتطلب إيجاد بدائل       

استحداث أقسام طبيـة  ، واستقطاب الكفاءات الفلسطينية من الخارج،  واألجنبيةاستقدام الوفود الطبية العربية   
  .م قائمة في المستشفيات المحليةجديدة أو تطوير أقسا

 
 : وقد توصل التقرير إلى عدد من االستنتاجات والتوصيات، أهمها

. أعداد كبيرة ب إصابات   نتج عنها الطبي  لمواجهة حاالت الطواريء التي ت      /عدم جاهزية القطاع الصحي   . ١
فايـة األسـرة فـي      وقد تجلى ذلك في عدم كفاية مخزون الدواء، عدم كفاية سيارات اإلسـعاف، عـدم ك               

المستشفيات، عدم توفر أو كفاية التجهيزات الحديثة، عدم كفاية أعداد األطباء والطواقم الطبيـة األخـرى،                
المنصف للخدمات والمرافق الطبية، عدم توفر أو كفاية األقسام المتخصصة بمعالجـة بعـض      عدم التوزيع   

 .   كومي والقطاعين األهلي والخاص األمراض، وعدم كفاية التنسيق والتكامل بين القطاع الح
 من المتوقـع    ٢٠٠٣ ومع نهاية العام     .سريرا   ١٦٠٠ ـلأيفوق   عجز في عدد أسرة المستشفيات       هناك. ٢

 ومن هنا، على الوزارة أن تضع       .إضافيسرير   ٦٠٠٠ يزيد عن أن تحتاج المستشفيات الفلسطينية إلى ما       
 .، أو إلنشاء مستشفيات جديدةمستشفياتالخطط المقنعة لتطوير القدرة االستيعابية لل

 من بدء االنتفاضة ظاهرة سلبية الفتة لألنظـار       خالل أول شهرين  عمت المستشفيات والمراكز الصحية     . ٣
وقد أدى ذلك إلى إرباك األطبـاء        .تمثلت في تدفق المواطنين إلى المستشفيات لزيارة المصابين والجرحى        

 لتنظيمالمطلوب من الوزارة وإدارات المستشفيات العمل بصورة جادة         لهذا فإن   . والعاملين في المستشفيات  
 . زيارات الجمهور للمرضى، كأن يتم تحديد أوقات ال يجوز زيارة المرضى قبلها أو بعدها

 أن ، إذلرعاية الصحية األولية والوقائيـة ل عطاء األولوية الالزمةأبرزت المعطيات المتوفرة ضرورة إ  .  ٤
يلبي االحتياجات الصحية للمواطنين خـالل      أن   يستطيع أي نظام صحي       وال .وحده يكفي    العالجي ال  بعدال

 سـكانه  ثلثيالسنوات المقبلة إال إذا ركز على الوقاية، خاصة وأن المجتمع الفلسطيني مجتمع فتي أكثر من           
 . عاما٣٥دون سن 



 ١٩٤ 
 

 

  من الميزانية العامة   لكافية وا موال الالزمة تخصيص األ أظهرت الظروف االستثنائية األخيرة ضرورة      .  ٥
في الميزانيات لغرض تطوير المجاالت      واضح يعاني من نقص     ، فالقطاع الصحي    لصالح القطاع الصحي    

 .األساسية والحيوية
 . هناك عشرات اآلالف من األسر الفلسطينية التي ال يغطيها أي تأمين صحي. ٦
 . المرضى إلى مستشفيات خارج البالدمن الضروري وضع معايير واضحة ومنصفة بشأن تحويالت.  ٧
لمواجهة الظروف االستثنائية تتطلب الجاهزية الطبية وضع معايير صارمة بشأن توفير المخزون مـن              . ٨

األدوية والوقود، ومخزون الدم، والمستهلكات الطبية األخرى، وتوزيع هذا المخزون على المرافق الطبيـة         
 .مدروسةالمختلفة بصورة مقنعة، وحسب أسس وخطط 

فـي  ومؤسسات المجتمع  المـدني      ك المواطنين   اشرإوزارة الصحة مطالبة أكثر من أي وقت مضى ب        . ٩
 رسـم سياسـات وتحديـد أولويـات    دوراً أكبر في   ئهم  الخدمات الصحية، وإعطا  أداء   وتقييم   تحديد معايير 

 وغيرها مـن البـرامج      المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية األولية والعامة وبرامج الطفولة واألمومة        
 .الخاضعة للوزارة أو إلشرافهاالصحية 

 
 :مراجعــة وتطويــر القوانيـــن: ثالثاً

 
، انطالقا من الصالحيات المخولة لها في قرار تأسيسها،         الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن    تقوم  

ن والتشـريعات واألنظمـة     بمتابعة وضمان توافر متطلبات صيانة حقوق االنسان فـي مختلـف القـواني            
مسودات مشاريع قوانين تعتقد بأهميتها في مجال حقوق المواطنين، ويتم تقـديمها             الهيئة  وتعد  . الفلسطينية

كما تتابع مشاريع القوانين التـي يناقشـها المجلـس        . للمجلس التشريعي الفلسطيني عن طريق أحد النواب      
ر حقوق االنسان المتفق عليها دوليـا، وذلـك بإعـداد           التشريعي الفلسطيني بهدف ضمان مراعاتها لمعايي     

مذكرات قانونية، والمشاركة في جلسات االستماع التي تنظمها لجان المجلس حول مشاريع القوانين، وعقد              
 .ورشات عمل ولقاءات الخبراء، وإعداد دراسات قانونية

 
نين، وتطرقت إلى القـوانين   عملها في مجال مراجعة وتطوير القوا٢٠٠٠ خالل عام الهيئـة وقد واصلت  

 : ومشاريع القوانين التالية
 
 :مشروع قانون تشكيل المحاكم النظامية -

اهتمامـاً   الهيئـة تعتبر القوانين المتعلقة بالقضاء من أهم ضمانات استقالل هذا الجهاز وقوته، لهذا أبـدت          
 القانونيـة فـي المجلـس     في ورشة العمل التي عقدتها اللجنـة الهيئةوقد شاركت  . بهذا الموضوع خاصاً  

كما قدمت للجنة بتـاريخ     . ٢٠/٢/٢٠٠٠التشريعي لمناقشة مشروع قانون تشكيل المحاكم النظامية بتاريخ         
 .، ورقة نقدية لمشروع القانون المقر بالقراءة العامة٢٢/٢/٢٠٠٠

  
 :مشروع قانون التأمينات االجتماعية  -

 في العـام  الهيئةوكانت .  تمس حقوق المواطنين ورفاههميعالج مشروع قانون التأمينات االجتماعية قضايا  
 أصدرت دراسة قانونية بعنوان اإلطار القانوني للضمان االجتماعي في فلسطين، وعقـدت ورشـة        ١٩٩٩

 في ورشة العمل التي عقدها طاقم شؤون المرأة بتـاريخ          الهيئةواستكماال لهذا الجهد شاركت     . عمل حولها 



 ١٩٥ 
 

 

 للمجلـس   الهيئة قدمت   ١١/٤/٢٠٠٠وبتاريخ  . ون التأمينات االجتماعية  ، حول مشروع قان   ٢٦/٣/٢٠٠٠
 في ورشـة العمـل      الهيئةكما شاركت   . التشريعي الفلسطيني مذكرة قانونية مفصلة حول مشروع القانون       

 .     ٤/٧/٢٠٠٠التي نظمتها لجنة التربية في المجلس التشريعي بتاريخ 
 
 :مشروع قانون العمل  -

وشـاركت  . ١٩٩٨روع قانون العمل منذ عرضه على المجلس التشريعي فـي شـباط              بمش الهيئةاهتمت  
في ورشة عمل نظمتها وحدة المرأة في المجلس التشريعي لمناقشة البابين السـادس              ٢٧/٣/٢٠٠٠ بتاريخ

 ورقـة نقديـة بهـذا       الهيئـة وقـدمت   . والسابع من مشروع القانون المتعلقين بتشغيل النساء واألحـداث        
 .الخصوص

 
 :وع قانون نقابة المعلمين الحكوميينشرم -

هذا الحق فـي    تثبيت  ول. يعتبر حق التنظيم النقابي من الحقوق التي تنص عليها الدساتير والمواثيق الدولية           
 مع النائب عبد الفتاح حمايل في العمل على وضع قانون يـنظم العمـل               الهيئةالقوانين الفلسطينية تعاونت    
 شـارك فيـه     الهيئـة  في مقر    ٨/٤/٢٠٠٠وقامت بتنظيم لقاء خبراء بتاريخ      . النقابي للمعلمين الحكوميين  

كمـا شـاركت    . النائب عبد الفتاح حمايل والمقرر االداري للجنة الداخلية وعدد من المحامين والمختصين           
 .  في ورشة العمل التي نظمتها جمعية القانون حول ذات المشروع٢٠٠٠ في أيلول الهيئة

    
 : غير المشروعمشروع قانون الكسب -

 بأهميـة  الهيئةوإدراكا من  . يعتبر الفساد من أهم المشاكل التي تعيق التنمية وتتعارض ومصالح المواطنين          
الموضوع، قامت بصياغة مسودة مشروع قانون الكسب غير المشروع، وقام النائب عبد الفتـاح              وخطورة  

 .حمايل بتقديمها للمجلس التشريعي
 
 :الموازنة العامة -

وفي إطار دعـم العمليـة التشـريعية،        . همة إقرار الموازنة من المهام الرئيسية للمجلس التشريعي       تعتبر م 
 دراسـة متخصصـة     ، أستاذ االقتصاد في جامعة بيرزيت     ، أعد الدكتور نضال صبري    الهيئةوبتكليف من   

 ١٠٨ذه الدراسة في    وتقع ه . حول الجوانب القانونية والمالية في الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية         
 من القطع المتوسط، وتعالج تطور القطاع المالي العام وخصائص قطاع الموازنة العامة والمشـاكل         ةصفح

وخلصت الدراسة في النهاية الى تحديـد       . الجوانب القانونية للموازنة  إلى  الخاصة بها، كما تتطرق الدراسة      
وقد تم نشر هذه الدراسة، وقـدمت للمجلـس         . لجتهامواطن الخلل التي تواجه الموازنة، ومن ثم أليات معا        

 .التشريعي وللجهات المعنية
 
 :مشروع قانون مكافحة التدخين -

أعدت الهيئة مذكرة قانونية حول المبادئ واألسس التي يجب أن يقوم عليهـا مشـروع قـانون مكافحـة                   
عتباره المبادر الـى طـرح       في شهر أيار هذه المذكرة للنائب مروان البرغوثي با         الهيئةورفعت  . التدخين

 ورشة عمل حول مسودة مشروع القانون دعـت  الهيئـة وفي شهر حزيران عقدت . فكرة مشروع القانون 



 ١٩٦ 
 

 

 فـي   الهيئـة وساهمت  . إليها عددا من المختصين واألطباء والمحامين وحضرها النائب مروان البرغوثي         
 .الصياغة النهائية لمشروع القانون

 
 : المدنيةمشروع قانون أصول المحاكمات -

 في الضفة والقطاع في عدد من جلسات االستماع التي عقدتها اللجنة القانونية في المجلـس                الهيئةشاركت  
 فـي شـهر حزيـران للجنـة     الهيئةكما قدمت . التشريعي حول مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية     

 .القانونية مالحظاتها حول المشروع
   
 :ات الخيرية والهيئات األهليةالالئحة التنفيذية لقانون الجمعي -

 بكثير من اإلهتمام قانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية خـالل مراحـل إقـراره فـي                 الهيئةتابعت  
 مذكرة قانونية حول مدى تطابق أو تعارض مسودة         الهيئة أعدت   ٢٠٠٠وفي حزيران   . المجلس التشريعي 

ئات األهلية مع مواد القانون، وقـدمت المـذكرة للمجلـس           الالئحة التنفيذية لقانون الجمعيات الخيرية والهي     
 .التشريعي ولشبكة المنظمات األهلية

  
 :مشروع قانون الدستور -

 دائما على ضرورة إيجاد إطار دستوري فلسطيني يحدد صـالحيات وواجبـات السـلطات،               الهيئةأكدت  
 ورشـة عمـل     الهيئة نظمت   وفي هذا االطار  . ساسية للمواطنين ويؤكد على ضمان الحقوق والحريات األ     

، وشارك فيها رئيس لجنة صياغة الدستور وعـدد مـن الخبـراء             ٢٨/٨/٢٠٠٠حول المشروع، بتاريخ    
إعداد دراسة حـول مشـروع      بالباحث عزيز كايد    الهيئة  كلفت  و. والقانونيين وأعضاء المجلس التشريعي   

عقـدت حـول مشـروع قـانون     في عدد من ورشات العمل واللقاءات التي      الهيئةكما شاركت   . الدستور
 . الدستور في الضفة الغربية وقطاع غزة

 
 صفحة من ٨٤، إعـداد البـاحث عزيـز كايـد ،  مشروع الدستور الفلسطيني المؤقت    :قراءة في  •

 :٢٠٠٠كانون أول ، القطع المتوسط
 

ع قـراءة فـي مشـرو     "بعنوان  ) ٩(التقرير رقم    الهيئة، أصدرت   "سلسلة مشروع تطوير القوانين   "ضمن  
تناول هذا التقرير بالتحليل والمراجعة مشروع      . ، من إعداد الباحث عزيز كايد     "الدستور الفلسطيني المؤقت  

الدستور الفلسطيني المؤقت، الذي صاغته لجنة الدستور التي شكلها المجلس المركـزي الفلسـطيني فـي                
عـن لجنـة    وكانت آخر مسـودة صـدرت   ١٤/٩/٢٠٠٠المسودة التي صدرت في   (١٩٩٩تشرين أول   

القانون الدستوري ونظـام الحكـم،      : ومن أهم المحاور التي تضمنها التقرير     ). الصياغة عند كتابة التقرير   
السلطات الثالث في مشروع الدستور المؤقت، المحكمة الدستورية وأجهزة الرقابـة الداخليـة، الحقـوق               

عالقة بين الدولـة وأجهـزة منظمـة    والحريات في مشروع الدستور المؤقت، العالقة بين الدين والدولة، ال      
 وانتهج التقرير أسلوب التركيز على عدد من المحاور والقضـايا الخالفيـة، ولـيس     .التحرير الفلسطينية

معالجة مواد الدستور مادة مادة، بسبب األهمية الدائمة لهذه القضايا، ولكون مشروع الدستور مازال قـابال               
 .للتعديل والتغيير

 



 ١٩٧ 
 

 

ؤال حول أهمية وجدوى تكوين السلطة التشريعية الفلسطينية من مجلسين حسب ما جـاء        يطرح التقرير تسا  
وحول مدى االلتزام بالديمقراطية النيابية إذا تم       .  من مشروع الدستور، بدال من مجلس واحد       ٧٣في المادة   

ات، في   نائبا عن فلسطينيي الشت    ١٥٠تعيين أعضاء أحد المجلسين، وهو المجلس الوطني الذي يتكون من           
، وهو أمر متوقع نظرا للظروف السياسية والدولية وأوضـاع      )٧٤(حال تعذر انتخابهم كما جاء في المادة        

ويؤكد التقرير على ضرورة إعادة النظر في الصالحيات الواسعة الممنوحة للرئيس في            . فلسطينيي الشتات 
صالحيات وتقييدها، وإنما التأكد    والغرض من إعادة النظر ليس فقط تحديد هذه ال        .مشروع الدستور المؤقت  

 .من انسجامها مع متطلبات النظام الديمقراطي الحديث
 

وفي إطار معالجته للمواد التي تحدثت عن المحكمة الدستورية وأجهزة الرقابة الداخلية، أشار التقرير إلـى           
، وحـول   وجود خالف بين القانونيين والمختصين حول ضرورة إنشاء المحكمـة الدسـتورية المقترحـة             

 :الصالحيات الممنوحة لها، وهم بالتالي منقسمون حول ثالثة آراء
 .يؤيد أصحاب الرأي األول النص على إنشاء المحكمة الدستورية وتوسيع صال حياتها  -
يرى أصحاب الرأي الثاني أن مشروع الدستور يرهق المحكمـة الدسـتورية باختصاصـات كثيـرة،                  -

 .  إلى محاكم أخرىتعليها مع تحويل بعض االختصاصاوبالتالي فهم يؤيدون اإلبقاء 
يرى أصحاب الرأي الثالث أن إنشاء المحكمة الدستورية هو مجرد تزيد، ويطالبون باالقتصـار علـى                  -

القضاء العادي للنظر في دستورية القوانين، ومحكمة العدل العليا للنظـر فـي االختصاصـات األخـرى                 
 .  مشروع الدستورالممنوحة للمحكمة الدستورية حسب

 
ويؤكد التقرير أن حسم الخالف حول المحكمة الدستورية يحتاج إلى تعميق النقاش حوله بـين السياسـيين                 

ـ     . والقانونيين على حد سواء، للخروج بالحل األنسب للوضع الفلسطيني         رورة ـكما يوصي التقريـر بض
، والتأكد من عدم اعتدائه على صـالحيات  إعادة النظر في حدود صالحيات ديوان الرقابة المالية واإلدارية   

دور : يجب أن تكون للهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان، والتي بدورها يمكن أن تلعب دورين مكملـين همـا                
 .، ودور الهيئة الوطنية لحقوق اإلنسان)الشكاوى(ديوان المظالم 

 
قت نص على ضمان الكثيـر  وفيما يتعلق بالحقوق والحريات، خلص التقرير إلى أن مشروع الدستور المؤ          

غير أنه ذيلها بعبـارات     . من الحقوق والحريات في المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والفكرية        
، "فـي حـدود المصـلحة العامـة    "، "بما ال يخل بالنظام العام أو اآلداب العامة    "،  "في حدود القانون  : " مثل

ارات التنفيذية مدخال لوضع القيود غيـر المبـررة علـى           وغيرها من العبارات التي تعطي األجهزة واإلد      
 .ممارسة تلك الحقوق والحريات

وخلص التقرير إلى أنه ال مفر من التوصل إلى اتفاق حول مجموعة من القضايا الخالفية التي تبرز مـن                   
 :بينها 

 .العالقة بين الدين اإلسالمي والدولة الفلسطينية القادمة  -
 التشريعي والمجلس الوطني بخاصة، والعالقة بـين مؤسسـات الدولـة ومنظمـة              العالقة بين المجلس    -

 .التحرير بعامة
 .طبيعة القيود على ممارسة الحريات  -
 .طبيعة الصالحيات التي يتمتع بها الرئيس في الدولة الفلسطينية  -
 

التي يقوم عليها النظـام   يءهذا على أن يتم حسم الخالف حول هذه القضايا بما ال يتناقض مع القيم والمباد     
في حال عدم التوصل إلى اتفاق أو تفاهم حول هذه القضايا، فقد يكون من األجدى فـي هـذه    . الديمقراطي

ـ . المرحلة االكتفاء بالقانون األساسي الذي أقره المجلس التشريعي، وما زال ينتظر توقيع الرئيس              د ـوبع
 .على الشعب في استفتاء شعبي)  تعديلهبعد(قيام الدولة الفلسطينية يعرض مشروع الدستور 



 ١٩٨ 
 

 

 :قانون هيئة الرقابة العامة -
 ورقة  الهيئةبناء على طلب من أعضاء في لجنة الداخلية واألمن في المجلس التشريعي الفلسطيني، أعدت               

قانونية نقدية حول قانون هيئة الرقابة العامة، لتحديد الجوانب التي يجب تعديلها في القـانون لتفعيـل دور                  
 .   يئة الرقابة العامة وضمان استقالليتهاه
 
 :مشروع قانون القدس عاصمة دولة فلسطين -

 في ورشة العمل التي نظمتها لجنة الداخلية واألمن في شهر آب حول مشروع قانون القدس                الهيئةشاركت  
 . عاصمة دولة فلسطين، وساهمت بمالحظاتها القانونية في الصياغة النهائية للمشروع

 
 :انون تحريم التعذيبمشروع ق -

بادرت لجنة الرقابة العامة وحقوق االنسان في المجلس التشريعي إلى تقديم مشروع قانون بشـأن تحـريم                 
وقد شاركت الهيئة فـي     .  كذلك أعدت جمعية القانون مسودة مشروع قانون حول نفس الموضوع         . التعذيب

ن بينها ورشة العمل التي عقـدتها لجنـة         عدد من ورشات العمل واللقاءات التي عقدت حول الورقتين، وم         
 مالحظاتهـا حـول     الهيئةكما قدمت   . ١/٢/٢٠٠٠الرقابة وحقوق االنسان في المجلس التشريعي بتاريخ        

 .مشروعي القانون، ونشرت ورقة مقارنة ونقدية حولهما في مجلة المجلس التشريعي
   
 :قانون حقوق المعوقين -

واستكماال للجهـد  . عوقين خالل مراحل إقراره في المجلس التشريعي    باهتمام قانون حقوق الم    الهيئةتابعت  
 في كانون الثاني في ورشة عمل حول وضع الئحة تنظيمية للقانون، نظمتها وزارة              الهيئةالسابق شاركت   

 .الشؤون االجتماعية واالتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين
    

 :مشروع قانون ضريبة الدخل -
مختلف القطاعات والشرائح االجتماعية، ومن خالله يتم التعبير        باهتمام  ريبة الدخل   مشروع قانون ض  يتأثّر  

وألهميـة  . عن مدى االلتزام بمفهوم العدالة االجتماعية من جهة وتشجيع االسـتثمار مـن جهـة أخـرى                
 ورشة عمل حول مشروع القانون، حضرها رئـيس لجنـة    ١٦/٧/٢٠٠٠ بتاريخ   الهيئةالموضوع نظمت   

 .نائب داوود الزير وعدد من المختصين والقانونيين والمعنيينالموازنة ال
 
 :مشروع قانون األحداث -

 بصياغة مسودة لمشروع قانون األحداث بعد عقد عدد من لقـاءات الخبـراء      ١٩٩٩ في العام    الهيئةقامت  
ن،  في المؤتمر األول لقضاء األحداث فـي فلسـطي         الهيئةواستكماال لهذا الجهد شاركت     . وورشات العمل 

 .٢٣/٨/٢٠٠٠-٢٢المنعقد في رام اهللا بتاريخ 
    

 :مشروع قانون العقوبات -
 في السنوات السابقة بالعديد من النشاطات حول قوانين العقوبات المطبقة في الضـفة الغربيـة    الهيئةقامت  

 في ورشة العمل التي عقدها مشروع األطر القانونية فـي غـزة حـول               الهيئةوقد شاركت   . وقطاع غزة 
 .٢١/٩/٢٠٠٠-٢٠ع قانون العقوبات، بتاريخ ورمش
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 :حقوق األطفال في التشريع الفلسطيني -

 ٢٠٠٠ إهتماما خاصا بقضايا الطفولة وحقوق الطفل، وفي هذا اإلطار شاركت في شهر أيلول          الهيئةأبدت  
المجلس  بين الواقع والطموح، نظمته وحدة المرأة في         ،في لقاء حول حقوق األطفال في التشريع الفلسطيني       

 .التشريعي
 صـفحة  ٥٥، إعداد المحـامية فاتـن بوليفـة ، بين القانون والواقع تشغيل األطفالتقرير حول    •

 :٢٠٠٠كانون أول ، من القطع المتوسط
 

تشغيل األطفـال بـين     "بعنوان  ) ١٠(ضمن سلسلة مشروع تطوير القوانين، التقرير رقم        الهيئة  أصدرت  
 . امية فاتن بوليفة، من إعداد المح"القانون والواقع

 
فالمشاكل . وجود عالقة طردية بين وضع الدولة ومستوى تنميتها، وبين وضع األطفال فيها           التقرير  يالحظ  

ومن أهم هذه المشاكل عمالة األطفـال، التـي   . التي تعاني منها الطفولة تبرز بشكل أكبر في الدول النامية        
 التقرير أنه لدراسة ظاهرة عمالة األطفال من الضروري          ويؤكد .تتردى أحياناً لتصل إلى مرحلة استغاللهم     

 يشـكّل   مدى تأثير العمل على نمـو الطفـل          تحديد معنى تشغيل األطفال ومتى يجب محاربته، ويعتبر أن        
يـة للكبـار علـى أذى    ذ إذ قد تنطوي األعمال غير المؤ. لتحديد متى يصبح العمل مشكلة     يالمعيار الرئيس 
تقرير بعض الجوانب الخاصة بنماء الطفل، التي يمكن أن تتعرض لـألذى بسـبب   ويذكر ال . شديد لألطفال 
 .واألخالقيجتماعي التطور اال لتطور المعرفي،االنمو الجسدي، : العمل وهي

                 
الدوليـة  رغم قدم ظاهرة تشغيل األطفال واستغاللهم اقتصادياً، فـإن المحـاوالت           ويشير التقرير إلى أنه     

لمحاربتها والحد منها لم تبدأ إال في القرن العشرين، وإن كانت هناك إرهاصـات، ال ترقـى إلـى                الجادة  
مستوى القول بوجود قواعد وقرارات ملزمة تحمي األطفال من االستغالل، برزت في نهاية القرن التاسـع    

 األطفـال، والتـي   ومع إنشاء منظمة العمل الدولية صدر عدد كبير من االتفاقيات التي تعالج عمالة            . عشر
أنها عالجت كل موضوع أو كل نوع عمل على حدة، وفي اتفاقية مستقلة، مما أفرز عـددا                 يالحظ التقرير   

ويشير التقرير إلى أن منظمة العمـل       . كبيرا من االتفاقيات الفرعية، والتي تربك الدارس في أحيان كثيرة         
 بشأن الحد األدنـى لسـن       ١٩٧٣لسنة  ) ١٣٨ (الدولية استدركت الحقا هذا األمر، وأصدرت االتفاقية رقم       

هذه االتفاقية أحكاما تشمل جميع أنواع األعمال التي سبق وعولجـت فـي             في  ووضعت  . األحداثتشغيل  
 أشكال عمـل  أ، والتي تحظر أسو)١٨٢( أصدرت المنظمة االتفاقية رقم      ١٩٩٩وفي عام   . اتفاقيات مستقلة 

 . األطفال
 
أن وأكد على أنه رغـم      . رة لعمالة األطفال في الضفة الغربية وقطاع غزة       تطرق التقرير للقوانين المؤط   و

قد وضع بعض الشروط والضمانات لحماية      الساري في الضفة الغربية،      ١٩٦٠ لعام   ٢١قانون العمل رقم    
 غير أنه لم يضع عقوبات رادعة على مخالفي هذه األحكام واكتفى            ،األطفال من استغاللهم في مجال العمل     

 ديناراً، في حالة انتهاك حقوق طفل عامل واستغالله أو تشغيل طفل عمـره              ٢٠امة ال تتجاوز    بفرض غر 
 دينـار ال  يـتالءم   ٢٠  مبلغ اعتبر التقرير أن  و.  سنة في أعمال تهدد سالمته النفسية والبدنية       ١٣أقل من   

 لسـنة  ١٦لعمل رقـم  أن قانون ا كما اعتبر التقرير .أبداً مع حجم الضرر الذي قد يصيب الطفل والمجتمع  
 بعض البنود اإليجابية، خصوصاً فيما يتعلق بحظـر العمـل           الساري في قطاع غزة، رغم تضمنه      ١٩٦٤

 من نفس القانون تستثني من تطبيق تلـك األحكـام عمـال             ١٠٨الليلي واإلضافي لألطفال، إالّ أن المادة       
مل فيها سوى أعضـاء العائلـة تحـت         الزراعة والعمال الذين يشتغلون في المشاريع األسرية، التي ال يع         
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وبالتالي يحرم هذا القانون قطاعـاً كبيـراً مـن األطفـال     . إشراف األب أو األم أو األخ أو العم أو الخال 
 .العاملين من الحد األدنى من الحماية القانونية التي نص عليها في مواده السابقة

 
 خطوة إيجابية نحو حماية األطفال العـاملين،  ٢٠٠٠واعتبر التقرير أن إقرار قانون العمل الفلسطيني لعام       

 واإلجـازات  وقرر لألحداث عددا من الضمانات المهمة كالكشف الطبي،          ، سنة ١٦إذ رفع سن العمل إلى      
غير أنه أغفل وضع أحكام وقواعد      . السنوية، وتحديد ساعات العمل، ومنع العمل الليلي واألعمال الخطيرة        

وكان من األفضل بالنسبة للعقوبات التي أقرها، أن ال تقتصـر           . ل القاصرات للتدريب، كما أنه لم يقيد عم     
 في األعمال الخطيرة، أو استغاللهم بشكل يمـس         األطفالعلى الغرامات المالية خصوصا في حال تشغيل        

 .، جسدياً أو عقلياًكرامتهم ويؤثر على نموهم السليم
 

، رغم ما تحمله في طياتها      األطفالظاهرة تشغيل   شيوع  واعتبر التقرير أن المجتمع الفلسطيني لم يسلم من         
 األطفـال وأكد أنه رغـم أن صـورة وضـع          . هنية والنفسية ذ الجسدية وال  واإلمكاناتمن تدمير للقدرات    

العاملين في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة أخف سوداوية من مثيالتها في مناطق أخرى في العالم،                
 األطفـال ، خصوصا وأن عدم تحسـين وضـع          أو التقليل من خطورتها    هرةفإن هذا ال يعني إغفال الظا     

 هذا مع العلم أن أغلبية      .األطفال إلى استفحال ظاهرة تشغيل      على األرجح وحمايتهم من االستغالل سيؤدي     
األطفال الفلسطينيين العاملين ال يتمتعون بأية امتيازات عمل، كاإلجـازات المدفوعـة األجـر، وفتـرات                

  . وبدل المواصالت، والتأمين الصحياالستراحة،
 

ن إقرار أي خطط تنمية للنهـوض بـالواقع االجتمـاعي واالقتصـادي لألراضـي          وخلص التقرير إلى أ   
الفلسطينية، يقتضي االهتمام بظاهرة عمالة األطفال، وذلك باعتبارها عائقا في وجه التقدم، عدا عن كونها               

كما . ى رعاية خاصة لتتمكن من بناء غد أفضل لمجتمعاتها        تنطوي على انتهاك حقوق فئة ضعيفة تحتاج إل       
أن الجهد الذي يجب أن يبذل في هذا الشأن ال يقتصر على جهة معينـة، بـل يجـب أن                    أكد التقرير على    

وعلى السلطات المختصة أن تمارس رقابة حازمـة        . الرسميةوتتضافر جهود األفراد والمؤسسات المدنية      
 محالت العمل لضبط أي تجاوز يتعلق بتشغيل أطفال خالفا للقانون، أو عدم             على المنشآت الصناعية وعلى   

لكـن الـدور   . توفير الشروط المطلوبة لتشغيل األطفال الذين تتجاوز أعمارهم الحد األدنى لسن االستخدام     
الرئيسي في المرحلة الحالية يجب أن تقوم به السلطة التشريعية، وذلك بسن نصـوص قانونيـة تتضـمن                  

 . ت ترقى لمستوى المعايير الدولية لحماية األطفال من االستغاللضمانا
 
 الجريدة الرسمية -

ويالحظ في الحالة الفلسـطينية عـدم   . تعتبر عملية النشر من المراحل المهمة في سياق عملية سن القوانين          
 اآلن رغـم    حتّـى التزام السلطة التنفيذية بنشر عدد من القوانين كقانون العمل الفلسطيني، والذي لم ينشر              

 في ورشة العمل التي عقدها معهد الحقـوق   الهيئةوقد شاركت   . ١/٥/٢٠٠٠مصادقة الرئيس عليه بتاريخ     
 .الوقائع الفلسطينية بهدف تطوير القوانين المنظمة لجريدة ٥/٩/٢٠٠٠بتاريخ في جامعة بير زيت 

  
 مواضيع أخرى  -

 تقارير ومعلومـات    الهيئةالمجلس التشريعي، قدمت    بناء على طلب من  لجنة الرقابة وحقوق اإلنسان في           
 في جلسـة  الهيئةكما شاركت . حول موضوع حرية الرأي والتعبير في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية        

 . حول ذات الموضوع٢٩/٨/٢٠٠٠اإلستماع التي عقدتها اللجنة بتاريخ 
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، رسالة تنبه فيها إلى خطـورة      ١٥/١/٢٠٠٠ بتاريخ   ،أرسلت الهيئة لرئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني     و
إصدار السلطة التنفيذية مراسيم رئاسية ذات فحوى تشريعية، وما تشكله من انتهاك لصـالحيات السـلطة                

 .التشريعية
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 :التوعيــة الجماهيريــة:  رابعاً
 

راطيـة بـين   ، من خالل مشروع التوعية الجماهيرية، بتعميم ونشر ثقافة حقوق اإلنسان والديمق   الهيئةتقوم  
مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني في المحافظات الفلسطينية، وذلك انطالقاً من قناعتها الراسخة بأن حماية              
              وتعزيز حقوق المواطن تبدأ أوالً بمعرفة المواطنين بطبيعة حقوقهم وكيفية ممارسـتها وحمايتهـا مـن أي

 . اجتزاء أو انتهاك
 

م الرابع على التوالي، تنفيذ العديد من نشاطات وفعاليات التوعيـة           ، وللعا ٢٠٠٠ خالل عام    الهيئةواصلت  
الدورات التدريبيـة،   : بمواضيع حقوق اإلنسان والديمقراطية ومفاهيم المجتمع المدني، بوسائل مختلفة منها         

اللقاءات التوعوية، المحاضرات، العروض المسرحية، المقاالت الصحفية، وغيرها من الفعاليات واألنشطة           
 .عالمية المتاحة للتوعية الجماهيريةاإل
 

 مشروع التوعية الجماهيرية النافذة التي تُطّل من خاللها علـى مختلـف شـرائح المجتمـع                 الهيئةتعتبر  
الفلسطيني، من مواطنين، وعاملين في مؤسسات حكومية وغير حكومية، وأجهزة أمنية، وأعضاء اتحادات             

 فرصة مناسبة للتعريف باختصاصاتها     للهيئةر مشروع التوعية    ويوفّ. شبابية وأحزاب سياسية وأطر نسائية    
وقـد انعكـس   . وصالحياتها وآليات عملها، وتوزيع منشوراتها، والتعرف على احتياجات المجتمع وهمومه 

 .كّل ذلك بصورة إيجابية على حجم ونوع القضايا الواردة إلى الهيئة
 

. المحافظات الفلسـطينية تنفيـذ نشـاطات التوعيـة         وباحثوها المنتشرون في جميع      الهيئةواصل محامو   
 اإلستعانة بالخبرات المحلية المتوفرة في هذا المجال، حيث استضـافت           الهيئةباإلضافة إلى ذلك، واصلت     

في كثير من نشاطاتها أعضاء من المجلس التشريعي الفلسطيني، محامين، أساتذة جامعات، وبعض الخبراء              
 .ية وغير الحكومية، المحلية واألجنبية والدوليةالعاملين في المؤسسات الحكوم

 
 :٢٠٠٠وفي ما يلي إجمال ألهم نشاطات مشروع التوعية الجماهيرية خالل عام 

 
 الدورات التدريبية

 خالل العام الجاري ثمانية وعشرين دورة تدريبية، خمس عشرة منها في محافظـات غـزة                الهيئةنظمت  
تناولت الدورات مواضيع حقوق اإلنسان والديمقراطية وسيادة       . يةوثالث عشرة في محافظات الضفة الغرب     

حضر هذه الدورات ما يزيد     . القانون والمجتمع المدني والطفل والمرأة، وغيرها من المواضيع ذات الصلة         
 متدرب ومتدربة، يمثّلون عاملين في األجهزة األمنية، أعضاء إتحادات شبابية، منتسبي أحـزاب             ٦٠٠على  

وفي ما يلي عرض مختصر لهذه الدورات وعدد . عامالت في رياض األطفال، ومواطنين عاديين     سياسية،  
 : المشاركين في كل منها

 مـن مـوظفي الهيئـة العامـة         ٢٧شارك فيهـا    " حقوق اإلنسان وسيادة القانون   " دورة تدريبية حول    . ١
عقدت الـدورة   . ة في مدينة نابلس   لإلستعالمات وعدد من العاملين في األجهزة األمنية والمؤسسات الحكومي        

 . ٢٣/١/٢٠٠٠-٢٢في الفترة الواقعة بين 
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 مـن مـوظفي   ٢٣شارك فيهـا  " حقوق اإلنسان وسيادة القانون والمجتمع المدني " دورة تدريبية حول  . ٢
 .٨/٢/٢٠٠٠-٧عقدت الدورة في الفترة الواقعة بين . الوزارات في محافظة شمال غزة

 مـن نشـيطي القـوى واألحـزاب         ٢٠شارك فيها   " ديمقراطية وحقوق اإلنسان  ال" دورة تدريبية حول    . ٣
 .١٧/٢/٢٠٠٠-١٥عقدت الدورة في الفترة الواقعة بين . السياسية في غزة

 من أعضاء اإلتحادات الشبابية فـي       ٢٥شارك فيها   " حقوق اإلنسان والديمقراطية    " دورة تدريبية حول    . ٤
 . ٢٥/٢/٢٠٠-٢٤الواقعة بين عقدت الدورة في الفترة . بلدة طوباس

 من مربيات األطفال فـي مخـيم   ١٥شارك فيها   " حقوق اإلنسان والمرأة والطفل     " دورة تدريبية حول    . ٥
 . ١٦/٣/٢٠٠٠-٥عقدت الدورة في الفترة الواقعة بين . عسكر في محافظة نابلس

في رياض األطفـال فـي       من العامالت    ١٥شارك فيها   " حقوق اإلنسان والطفل    " دورة تدريبية حول    . ٦
 . ١٦/٣/٢٠٠٠ -/٥عقدت الدورة في الفترة الواقعة بين . نابلس

عقدت الدورة  .  من أهالي بلدة دورا    ٣٥شارك فيها   " الديمقراطية وحقوق اإلنسان    " دورة تدريبية حول    . ٧
 . ٢٩/٣/٢٠٠٠-٢٥في الفترة الواقعة بين 

 من نشـيطي القـوى واألحـزاب        ٢٠شارك فيها   " الديمقراطية وحقوق اإلنسان    " دورة تدريبية حول    . ٨
 . ٤/٤/٢٠٠٠-٢عقدت الدورة في الفترة الواقعة بين . السياسية في مدينة غزة والمنطقة الوسطى

 من نشـيطي القـوى واألحـزاب        ٤٠شارك فيها   " الديمقراطية وحقوق اإلنسان    " دورة تدريبية حول    . ٩
 . ١٠/٥/٢٠٠٠-٨الفترة الواقعة بين عقدت الدورة في . السياسية في جنوب قطاع غزة

عقـدت  .  من األطر النسوية في طولكرم     ٢٦شارك فيها   " حقوق الطفل والمرأة    " دورة تدريبية حول    . ١٠
 . ١٤/٥/٢٠٠٠-١٣الدورة في الفترة الواقعة بين 

 من أهـالي بلـدة السـموع فـي         ٣٠شارك فيها   " الديمقراطية وحقوق اإلنسان    " دورة تدريبية حول    . ١١
 . ٢٤/٥/٢٠٠٠-١٣عقدت الدورة في الفترة الواقعة بين . محافظة الخليل

 طالب وطالبـة مـن قسـم    ١٢٥شارك فيها " مدخل إلى حقوق اإلنسان     " أربع دورات تدريبية حول     . ١٢
، وذلك بواقـع    ١٣/٦/٢٠٠٠ - ٣عقدت الدورة في الفترة الواقعة بين       . العلوم السياسية في جامعة األزهر    

 . طالبا٣٠ًرة، وبمشاركة يومين لكل دو
 من العامالت في رياض األطفال فـي  ١٧شاركت فيها  " حقوق اإلنسان والطفل    " دورة تدريبية حول    . ١٣

 . ١١/٧/٢٠٠٠ - ٥عقدت الدورة في الفترة الواقعة بين . مدينة جنين
ي محافظـة   من سيدات بلدة عوريف ف   ١٥شاركت فيها   " حقوق اإلنسان والطفل    " دورة تدريبية حول    . ١٤

 . ١٨/٧/٢٠٠٠ - ٤عقدت الدورة في الفترة الواقعة بين . نابلس
 من أعضاء اإلتحادات الشبابية في      ٤٠شارك فيها   " الديمقراطية وحقوق اإلنسان    " دورة تدريبية حول    . ١٥

 . ٢/٨/٢٠٠٠ – ١٥/٧عقدت الدورة في الفترة الواقعة بين . محافظة نابلس
 من أعضاء اإلتحادات الشبابية في      ٤٠شارك فيها   " راطية وحقوق اإلنسان    الديمق" دورة تدريبية حول    . ١٦

 .٢/٨/٢٠٠٠ – ١٦/٧عقدت الدورة في الفترة الواقعة بين . محافظة رام اهللا
 من أعضاء االتحادات الشبابية في      ٢٢شارك فيها   " الديمقراطية وحقوق اإلنسان    " دورة تدريبية حول    . ١٧

 . ١٦/٨/٢٠٠٠ – ٥/٨في الفترة الواقعة بين عقدت الدورة . محافظة الخليل
 من أعضاء االتحادات الشبابية في      ٢٢شارك فيها   " الديمقراطية وحقوق اإلنسان    " دورة تدريبية حول    . ١٨
 . ٢٠/٨/٢٠٠٠ – ٧/٨عقدت الدورة في الفترة الواقعة بين . غزة



 ٢٠٤ 
 

 

 طالباً وطالبة مـن     ٢٠ شارك فيها    "مفاهيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان     " دورة تدريبية متقدمة حول     . ١٩
 -٣١/٧عقـدت الـدورة فـي الفتـرة الواقعـة بـين       . كلية االقتصاد والعلوم السياسية في جامعة األزهر     

٢٦/٨/٢٠٠٠. 
 معلمـين ومعلمـات مـن    ٩شارك فيها " دور التربية في تعزيز حقوق اإلنسان     " دورة تدريبية حول    . ٢٠

مبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية في الفترة        عقدت الدورة بالتنسيق مع ال    . مدارس غزة 
 . ٢٩/٨/٢٠٠٠ - ٢٨الواقعة بين 

 من ضباط جهاز األمن الوقـائي       ٢١شارك فيها   " الديمقراطية وحقوق اإلنسان    " دورة تدريبية حول    . ٢١
 . ٢٨/٩/٢٠٠٠ - ٢٦عقدت الدورة في الفترة الواقعة بين . في غزة

 من طلبة المستوى الثالث والرابع      ٢٣شارك فيها   " الديمقراطية وحقوق اإلنسان    " ية حول   دورة تدريب . ٢٢
 . ٥/١١/٢٠٠٠-٢٨/١٠عقدت الدورة في الفترة الواقعة بين . في كلية الحقوق في جامعة األزهر في غزة

فـي   مـن العـاملين   ١٤شارك فيهـا  " طرق جمع المعلومات والبحث الميداني " دورة تدريبية حول    . ٢٣
-٢٥/١١عقدت الدورة فـي الفتـرة الواقعـة بـين           . مؤسسات حقوق اإلنسان والمنظمات غير الحكومية     

٣/١٢/٢٠٠٠. 
 طالب وطالبة من أعضاء نادي علـم الـنفس فـي     ١٨شارك فيها   " حقوق الطفل "دورة تدريبية حول    . ٢٤

بلس في الفترة الواقعـة     عقدت الدورة في قاعة جمعية خريجي جامعة النجاح في نا         . جامعة النجاح الوطنية  
 .١٧/١٢/٢٠٠٠-١٢بين 
 مشاركة من العامالت في رياض األطفال وبعـض         ١٨شارك فيها   " حقوق الطفل "دورة تدريبية حول    . ٢٥

عقدت الدورة في روضة بيت وزن في بلدة بيت وزن في محافظة تابلس في الفترة الواقعة بـين                  . السيدات
١٧/١٢/٢٠٠٠-١١ . 
 

 العمللقاءات التوعية وورش 
 منها فـي محافظـات   ٢٦ ثمانية وثالثون لقاء توعوياً وورشة عمل،     ٢٠٠٠ على امتداد عام     الهيئةنظّمت  

 مواطن مـن    ٢٦٠٠حضر هذه اللقاءات والورشات ما يزيد على        .  في محافظات غزة   ١٢الضفة الغربية و  
وق الطفـل، تنسـيق    دارت الورشات حول حقوق المرأة العاملة، حق      . قطاعات شعبية وفئات عمرية مختلفة    

الجهود الفلسطينية بشأن مشاريع دعم السلطة القضائية، تنسيق جهود المؤسسات األهليـة والرسـمية فـي                
أما لقاءات التوعية التي استهدفت هي األخرى قطاعات شعبية ومهنية،          . مجال توثيق اإلنتهاكات اإلسرائيلية   

ة، المواطنة، والديمقراطيـة والمجتمـع المـدني،    فقد دارت حول مواضيع مثل اإلنتخابات، السلطة القضائي     
المساءلة والمحاسبة في الحياة العامة، اتفاقية حقوق الطفل ومدى انطباقها على الواقع الفلسطيني وموقـف               
السلطة الوطنية منها، التربية الديمقراطية داخل األسرة والمدرسة، سيادة القانون، واقع الهيئـات المحليـة               

 . عاماً على صدور اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان٥٢ر واالنتخابات، ومرو
 

، وفي إطار التنسيق والتعاون المشـترك بينهـا وبـين المجلـس     ٣٠/٣/٢٠٠٠-١وفي الفترة الواقعة بين   
 في شهر آذار ثمانية لقاءات التوعية، جمعت فيها الناخبين في دوائر            الهيئةالتشريعي الفلسطيني، خصصت    

بية وغزة مع نوابهم في المجلس التشريعي، وفتحت نقاشاً لتقييم أداء المجلـس فـي               مختلفة في الضفة الغر   
كما تم خالل هذه اللقاءات استشراف آفاق مستقبل عمـل          . ١٩٩٦عمليتي التشريع والرقابة منذ تشكيله عام       

يات التـي   المجلس التشريعي، والبحث في مدى الدعم الذي يمكن أن يقدمه الناخبون لنائبيهم لمواجهة التحد             



 ٢٠٥ 
 

 

 مواطن، ودارت خاللها نقاشات مستفيضة ومفيدة حول أداء         ١١٠٠حضر هذه اللقاءات أكثر من      . تواجههم
 .المجلس في سنوات عمله األربع

 
 المحاضرات
 محاضرة، حضرها ٣٥ وباحثوها، وبعض المحاضرين من خارجها الهيئـة  ألقى محامو ٢٠٠٠خالل عام  

البية المحاضرات كانت بمبادرة من الهيئة، والبعض اآلخر كـان        غ.  مشارك ومشاركة  ١٠٠٠ما يزيد على    
 . بدعوة من مؤسسات أخرى

 
 العروض المسرحية

. يتطلب إيصال رسالة حقوق اإلنسان بصورة فاعلة البحث دائماً عن األسلوب المناسب للفئـة المسـتهدفة               
المواطنين، خاصةً األطفـال  ويعتبر المسرح وسيلة مناسبة إليصال رسالة حقوق اإلنسان لمختلف قطاعات           

وانطالقاً من إيمانها بأهمية المسرح في إيصال رسالتها، نظّمت الهيئة خالل العام            . وذوي الحاجات الخاصة  
 الهيئـة عرضاً مسرحياً في محافظات الضفة الغربية، اثنين منهم كانا افتتاحاً للقاءات نظمتها             ) ١٣ (٢٠٠٠

ي شهر آذار، في حين استهدفت العروض األخرى طلبـة المـدارس     بمناسبة يوم الديمقراطية في فلسطين ف     
من إعداد وتقديم فرقـة     " ولكن...ديمقراطي" والمسرحية التي تم عرضها خالل العام هي بعنوان         . اإلبتدائية

 . شخص، معظمهم من طلبة المدارس٢٠٠٠حضر هذه العروض ما يزيد على . مسرح سنابل المقدسي
 

  الصحف والمجالت المحليةنشاطات التوعية من خالل
 استغالل الفرصة المتاحة لها في الصحف اليومية والمجالت األسـبوعية           ٢٠٠٠ خالل عام    الهيئةواصلت  

والشهرية وغيرها، لنشر المقاالت واإلعالنات حول مختلف الجوانب، النظرية والتطبيقية، فـي مواضـيع              
فـي صـحيفة    " زاوية حقوق المواطن    " الل   نشر مقال أسبوعي من خ     الهيئةفقد واصلت   . حقوق اإلنسان 

 مقاالً، كما نشـرت  ٢٥ في زاوية حقوق المواطن ٢٠٠٠ خالل عام الهيئةنشرت  .  من كل يوم سبت    األيام
دور :  مقاالً، تناولت جوانب مختلفة من حقوق اإلنسـان مثـل          ٣٩في الصحف والمجالت المحلية األخرى      

اء المجتمع المدني، مراعاة قواعد األمن والسـالمة، حقـوق          األحزاب السياسية في ترسيخ الديمقراطية وبن     
ذوي االحتياجات الخاصة، احترام قوانين السير والمرور على الطرقات الداخليـة والخارجيـة، أوضـاع               

القضائية والتشريعية والتنفيذية، اإلعتداء على الممتلكات العامـة، اإلنتخابـات، الوظيفـة          : السلطات الثالث 
 عدداً كبيـراً مـن مقاالتهـا        الهيئةكما خصصت   .  واإلنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق األسرى    العامة، البيئة، 

 .للحديث عن اإلنتهاكات اإلسرائيلية والمستوطنين بحقّ الشعب الفلسطيني خالل انتفاضة األقصى
 

يـف   نشر اإلعالنات في الصحف اليومية، للتعر      ٢٠٠٠ خالل عام    الهيئةباإلضافة إلى المقاالت، واصلت     
كمـا تتضـمن    . بأسماء وعناوين باحثيها، وبنوع القضايا التي تتابعها مع الجهات الفلسـطينية المختصـة            

اإلعالنات بعض النصوص القانونية المهمة، خاصة تلك المتعلقة بإجراءات القبض والتوقيـف والتفتـيش،              
 .والضمانات التي كفلها المشرع للمواطنين في مثل هذه األحوال

 
 

 عية في مجال اإلذاعة والتلفزيوننشاطات التو



 ٢٠٦ 
 

 

 من استغالل الفرصة المتاحة في اإلذاعة والتلفزة المحلية لغـرض إيصـال    ٢٠٠٠ خالل عام    الهيئةكثّفت  
شملت هذه األنشطة إعداد تقارير تلفزيونيـة مختصـرة، المشـاركة فـي         . رسالتها إلى جمهور المواطنين   

 : وفي ما يلي عرض موجز لها. حطات اإلذاعة والتلفزة المحليةالبرامج التلفزيونية واإلذاعية التي نظّمتها م
 
 مشروع الكاميرا الجوالة. أ

 المحلي فـي رام اهللا تتضـمن قيـام    وطن اتفاقية مع تلفزيون     ١٩٩٩ خالل شهر كانون أول      الهيئةوقعت  
ـ     ٥٢تلفزيون وطن بإنتاج وإعداد       ٢٠- ١٠ا بـين   تقريراً تلفزيونياً مصوراً، مدة التقرير الواحد تتراوح م

قام تلفزيون وطن خـالل     . دقيقة، يقوم تلفزيون وطن ببثّها وتوزيعها على عدد من محطات التلفزة المحلية           
 تقريراً، وقام ببثها على شاشته، كما قام بتوزيعها على محطات التلفزة المحلية فـي               ٣٣ بإنتاج   ٢٠٠٠عام  

 .لمحطات ببثّهانابلس وطولكرم وجنين وبيت لحم والخليل، حيث قامت هذه ا
 

حقـوق األطفـال، قصـف      : وتتناول مواضيع التقارير حقوق المواطن الفلسطيني في عدة مواضيع مثـل          
المنشآت الفلسطينية بالصواريخ، التعليم الجامعي، مقاطعة بضائع المسـتوطنات اإلسـرائيلية، واإلسـعاف             

 .وتقديم الخدمات الطبية
 
 ٢٠٠٠اطية في شهر آذار برنامج تلفزيوني بمناسبة يوم الديمقر.  ب

، قام تلفزيون وطن المحلي بإعداد برنامج       الهيئةبمناسبة يوم الديمقراطية في فلسطين، وبناء على اتفاقه مع          
وقد تـم بـثّ هـذا    .  دقيقة، عن المجلس التشريعي، إنجازاته، وإخفاقاته، وآفاق مستقبله       ٢٠تلفزيوني مدته   

، ٧/٣/٢٠٠٠ في الضفة الغربية، وذلك  يوم الثالثـاء الموافـق            البرنامج في جميع محطات التلفزة المحلية     
 .وهو اليوم الذي أعلن عنه المجلس التشريعي الفلسطيني يوماً للديمقراطية في فلسطين

 
 المشاركة في أنشطة التلفزة الرسمية والمحلية. ج
ين حـول    في غزة في برنامج نظمـه تلفزيـون فلسـط          الهيئة شاركت محامية    ١٢/٢/٢٠٠٠بتاريخ  . ١

 . اإلختالط في المدارس والجامعات
 في غزة في برنامج نظمه تلفزيون فلسطين حول المـرأة           الهيئة شاركت محامية    ١٩/٢/٢٠٠٠بتاريخ  . ٢

 . والحجاب
 في رام اهللا في برنامج نظمه تلفزيون وطن بمناسبة يـوم  الهيئة شارك أحد محامي ٧/٣/٢٠٠٠بتاريخ  . ٣

 . الديمقراطية في فلسطين
 في رام اهللا في برنامج نظمه وبثّّه كل مـن تلفزيـون             الهيئة شارك أحد محامي     ٢٦/٤/٢٠٠٠بتاريخ  . ٤

 . القدس التربوي وتلفزيون النصر حول محكمة أمن الدولة
 فـي برنـامج نظّمـه تلفزيـون وطـن حـول دور الهيئـة                الهيئة شارك مدير    ٢٠٠٠في شهر آب    . ٥

 . ظمات غير الحكوميةواختصاصاتها وما يميزها عن سواها من المن
 وبمناسبة مرور سبع سنوات على صدور قرار من الـرئيس الفلسـطيني ياسـر         ٢٣/٩/٢٠٠٠بتاريخ  . ٦

 بثّ تلفزيـون فلسـطين، بقناتيـه األرضـية          الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن    عرفات بإنشاء   
كذلك قام  .  وعدد من محاميها وباحثيها    ةالهيئتضمن التقرير مقابلة مع مدير      . الهيئةوالفضائية، تقريراً عن    

 بمرافقة طاقم تلفزيون فلسطين أثناء قيامهما بزيارة مركز إصالح وتأهيل نابلس، حيث قام              الهيئةطاقم من   



 ٢٠٧ 
 

 

التلفزيون بتصوير المركز واطلع على ظروف السجن وأحواله وأجرى مقابلة مع عدد من السجناء األمنيين             
 .والجنائيين

 في برنامج تلفزيوني بثّه كل من تلفزيون القدس التربوي          الهيئة شارك مدير عام     ١٠/٩/٢٠٠٠بتاريخ  . ٧
 . والنصر على الهواء مباشرة حول انتخابات الهيئات المحلية

 في برنامج تلفزيوني نظمه تلفزيون وطن المحلي وبثّـه  الهيئة شارك مدير عام   ٢٠/١١/٢٠٠٠بتاريخ  . ٨
 . ولية، مفهومها وآلياتهاعلى الهواء مباشرة حول الحماية الد

 في الفترة الممتـدة     الهيئة عاماً على صدور اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان نظمت          ٥٢بمناسبة مرور   . ٩
 حملة خاصة تضمنت العديد من النشاطات، من بينها بث مجموعـة مـن البـرامج              ١٠/١٢/٢٠٠٠-٨من  

 :على النحو التالي من قبل إذاعة الحب والسالم، وذلك الهيئةاإلذاعية برعاية 
 تم تقديم برنامج مسابقات لألطفال مدته تسعون دقيقة، وقد دارت مواضيعه حـول              ٨/١٢/٢٠٠٠بتاريخ  . أ

 .اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
 عقدت ندوة حول اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، شارك فيها كل مـن المـدير              ٩/١٢/٢٠٠٠بتاريخ  . ب

 .ظمات األهلية ووزير شؤون المنللهيئةالعام 
 يوماً مفتوحاً، جرى فيه إجراء مقابالت بثت على الهـواء مباشـرة مـع               ١٠/١٢/٢٠٠٠تم تخصيص   . ج

 ومديرها العام ومحاميها وباحثيها، باإلضافة إلى مقابالت مع العديد من الخبراء في مجـال               الهيئةمفوضي  
ذ الساعة التاسـعة صـباحاً وحتـى        وقد دارت المقابالت التي امتدت من     . الهيئةحقوق اإلنسان من خارج     

 واختصاصـاتها،   الهيئـة طبيعة عمل   : الساعة الخامسة مساء حول العديد من قضايا حقوق اإلنسان، منها         
واإلنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق األطفال، والطوق الذي تفرضه إسرائيل على األراضي الفلسطينية وموقف            

 .اإلتفاقيات الدولية منه
 عقدت ندوة إذاعية حول الوضع الصحي في فلسطين ركـزت علـى مناقشـة               ١٩/١٢/٢٠٠٠بتاريخ  . د

 حول جاهزية القطاع الطبي لحاالت الطواريء، وشارك في الندوة كل من مدير             الهيئةالتقرير الذي أعدته    
 . في غزةالهيئةعام المستشفيات ومدير عام هيئة اإلغاثة الطبية، إضافة إلى مدير فرع 

 
 " البروشورات"النشرات التعريفية 

 خمس نشرات تعريفية، تناولت عدداً من المواضـيع المتعلقـة بحقـوق             ٢٠٠٠ خالل عام    الهيئةأصدرت  
وقامت الهيئة بتوزيع هذه النشرات التعريفيـة مـن خـالل باحثيهـا             . المواطن بصورة مختصرة ومبسطة   

صدرتها الهيئـة خـالل عـام    وقد تناولت النشرات التي أ. الميدانيين، كذلك على طلبة المدارس والجامعات   
 : المواضيع التالية٢٠٠٠

 .الحقّ في حرية التجمع. ١
 .التعذيب. ٢
 .مقدمة في متطلبات المحاكمة العادلة. ٣
 .حقوقك وواجباتك كموظف عام في ظّل قانون الخدمة المدنية. ٤
 . حقوق وواجبات متبادلة–الهيئات المحلية . ٥
 
 

 ة في فلسطينأنشطة أخرى بمناسبة يوم الديمقراطي



 ٢٠٨ 
 

 

 "الديمقراطية تبنى طوبة طوبة"  بوستر بعنوان ١٠٠٠
 . جدول حصص٥٠٠٠
 . نشرة صغيرة تتضمن معلومات مختصرة عن المجلس التشريعي٥٠٠٠

 للمجلـس   - سـتكرز  – بتسليم البوستر وجدول الحصص والملصقات       الهيئةوقد قامت   .   ستكرز ١٠٠٠٠
 .  من جهته بتوزيعها على الوزارات والمؤسسات، حيث قام المجلس٢٠٠٠التشريعي في أول آذار 

٢٠٠٠ T-Shirts الديمقراطية تُبنى طوبة طوبة"  ، وقد كتب عليها عبارة." 
 

 عاماً على انتهاك حقوق اإلنسـان  ٥٢ عاماً على اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، ٥٢" بوستر  بعنوان  
 ":الفلسطيني

، أصدرت الهيئة بوستراً    ١٠/١٢/٢٠٠٠مي لحقوق اإلنسان في      عاماً على اإلعالن العال    ٥٢بمناسبة مرور   
 عاماً علـى انتهاكـات      ٥٢ عاماً على اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،        ٥٢" خاصاً بهذه المناسبة بعنوان     

طبع منه ألف نسخة، وتضمن رسومات ونص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،           ". حقوق اإلنسان الفلسطيني  
 .لمؤسسات الرسمية واألهلية في مختلف محافظات الضفة الغربية وغزةوتم توزيعه على ا

 
 إصدار رزنامة حائط

 رسومات كاريكاتورية خاصة ٦، تتضمن ٢٠٠١ رزنامة حائط للعام ٢٠٠٠أصدرت الهيئة في نهاية عام 
 .١٩٨٩بحقوق األطفال، كما تتضمن نصوصاً من اتفاقية حقوق الطفل لعام 

 
 ٢سطيني في مقاالت كتاب حقوق المواطن الفل

قامت الهيئة بجمع المقاالت التي نشرت في زاوية حقوق المواطن وغيرها من الصـحف خـالل العـامين           
 صفحة مـن القطـع      ٢٤٠، وقامت بتصنيفها حسب المواضيع ونشرها في كتاب واحد من           ٢٠٠٠-١٩٩٩

 .المتوسط
 
 

 :نشاطات أخرى : خامساً
 

 ات العالقة بالتشريــعمشروع تطوير قدرات الجهات الفلسطينية ذ
 

.  دورة تدريبية متقدمة في مجال حقوق اإلنسان       ٢٠٠٠ ابتداء من أول شباط وحتى بداية أيار         الهيئةنظمت  
تهدف الدورة إلى تطوير قدرات الجهات الفلسطينية ذات العالقـة بعمليـة التشـريع وتطـوير القـوانين                  

 تشريعات فلسطينية تسهم في حمايـة واحتـرام          الفلسطينية من القطاعين الرسمي واألهلي، والوصول إلى      
 :  مشاركاً، على النحو التالي١٩ شارك في الدورة . حقوق المواطن الفلسطيني

 من موظفي المجلس التشريعي، مستشاري الدائرة القانونية، والمقرر اإلداري للجنـة الرقابـة العامـة،                ٨
 من مؤسسـات حقـوق اإلنسـان    ٧تشريع، و  من باحثي ديوان الفتوى وال٤وآخرين من وحدة البحوث، و  

عقدت لقاءات المساق في مقر لجنة التطوير والتـدريب التابعـة           . المهتمة بعملية التشريع وتطوير القوانين    
 .للمجلس التشريعي في مدينة البيرة



 ٢٠٩ 
 

 

 
: لقاءاً أسبوعياً، مدة كل منها ثالث ساعات، دارت حول الموضـوعات التاليـة            ) ١٢(اشتملت الدورة على    

مقدمة في القانون الدولي، مقدمة في القانون الدولي لحقوق االنسان، الحقـوق االقتصـادية واالجتماعيـة،                
المفاهيم التقليدية لحقوق االنسان ونقدها، األجهزة الرسمية وحقوق االنسان، العملية التشـريعية، المجتمـع              

طـراف األخـرى ذات العالقـة بحقـوق         المدني والهيئات المهنية، نظام األمم المتحدة لحقوق االنسان، األ        
اإلنسان، التنظيمات االقليمية ومنظمات حقوق االنسان الدولية غير الحكومية، االحتالل اإلسرائيلي وحقوق            

التشريعات والسياسية والهياكل، وآفاق حقوق االنسان      : االنسان، السلطة الوطنية الفلسطينية وحقوق االنسان     
 .في فلسطين

 
 الهيئـة وقد نظمت   . براء فلسطينييون وعرب وآخرون يحملون درجات أكاديمية عليا       شارك في التدريب خ   

 .  ساعة٣٣الدورة المذكورة على شكل مساق استمر لمدة شهرين ونصف بواقع 
 
في اللقاء الختامي قيم المشاركون المساق على نموذج أعد لهذا الغرض، وتراوح التقييم اإلجمـالي بـين                 و

 ألهمية المواضيع التي تناولها المساق، أصدرت الهيئة كتاباً يحتوى علـى األوراق             نظراًو. الجيد والممتاز 
 .المقدمة في المساق

 
 النشـــرة الشهريــة

 
 إصدار وتوزيع نشرتها الشهرية التي تُصدر في نهاية كّل شهر بصـورة          ٢٠٠٠ خالل عام    الهيئةواصلت  

شرة معلومات عن النشاطات والمشـاريع التـي تُنفّـذها          وتُضمن الن . منتظمة، باللغتين العربية واإلنجليزية   
 اثني عشر عدداً مـن النشـرة      ٢٠٠٠ خالل عام    الهيئةأصدرت  .  والبيانات الصحفية التي تصدرها    الهيئة

 .الشهرية
 
 

 فصلية حقوق اإلنسان الفلسطيني
 

 وخـالل عـام     ".فصلية حقوق اإلنسان الفلسـطيني    " العدد األول من     ١٩٩٩ في نهاية عام     الهيئةأصدرت  
 أصدرت الهيئة أربعة أعداد، كان األول في شهر نيسان، والثاني في شهر تمـوز، والثالـث فـي                   ٢٠٠٠

 مـن خاللهـا   الهيئـة  زوايا ثابتـة تتنـاول      الفصليةوتحتوي  . تشرين أول، والرابع في شهر كانون أول      
 الفصـلية ذلـك، تتضـمن     باإلضافة إلى   . التطورات التي تطرأ على وضع السلطتين القضائية والتشريعية       

العديد من المقاالت والتحقيقات الصحفية التي يقوم بها محامو الهيئـة وباحثوهـا، والتـي تُركّـز علـى                   
 . اإلنتهاكات والقضايا المتعلقة بحقوق المواطن الفلسطيني

 
 

 تطوير الكادر



 ٢١٠ 
 

 

ات والمـؤتمرات    خالل العام الجاري إيفاد موظفيها لحضور الـدور        الهيئةضمن تطوير كادرها، واصلت     
 أحـد   ٢٠٠٠ خـالل العـام      الهيئةوقد أوفدت   . المتعلقة بحقوق اإلنسان، سواء داخل فلسطين أو خارجها       

محاميها لحضور الدورة التدريبية التي عقدها المعهد العربي لحقوق اإلنسان التابع للمنظمة العربية لحقـوق         
لوطن العربي والتربية عليها مـن خـالل   اإلنسان في تونس، حول موضوع نشر ثقافة حقوق اإلنسان في ا     

التعاون مع مؤسسات حقوق اإلنسان والمؤسسات ذات العالقة، خاصة في مجال تـدريب نشـطاء حقـوق           
 . اإلنسان

 
 مكتبة الهيئة

 
تشمل مقتنياتهـا كتـب   .  هي مكتبة متخصصة في مجال حقوق اإلنسان والديمقراطية والقانون       الهيئةمكتبة  

القانون الدولي لحقوق اإلنسان، القانون الدولي اإلنساني، القانون الدولي العام،          : لودوريات في مواضيع مث   
القانون الجنائي،  الديمقراطية، المجتمع المدني، علم اإلجتماع والمرأة، ومجاالت أخرى عديدة ذات عالقـة           

 . بالمسألة الفلسطينية
 

عـدد  . لتقارير ووقائع المؤتمرات والنـدوات    تتمثل المقتنيات بالكتب والدوريات والموسوعات والمعاجم وا      
المقتنيات في تزايد مستمر سواء عن طريق الشراء أو التبادل واإلهداء، وقد تجاوز عدد مقتنيـات المكتبـة     

 ). ٣٠٠٠(ثالثة آالف 
 
 
 
 



٢١٥ 
 

 )١(قضية رقم 
 قضية وفاة المواطن خالد بحر

 أثناء توقيفه لدى جهاز األمن الوقائي في الظاهرية
 

 :وقائع القضية
 

 .  عاما٣٥ًالمواطن المذكور من بيت أمر قضاء الخليل،  .١
 تم استدعاء المواطن المذكور من قبل جهاز األمن الوقائي في حلحول، وبعـد              ٢٥/٥/٢٠٠بتاريخ   .٢

 .باشرة إلى سجن الظاهريةحضوره تم تحويله م
 .حاول أهل المواطن المذكور زيارته عدة مرات، إال أن جهاز األمن الوقائي منعهم من ذلك .٣
 . أبلغ جهاز األمن الوقائي عائلة المواطن بحر بوفاته٦/٦/٢٠٠٠بتاريخ  .٤

 
 :متابعات الهيئة

 
 ).أ -١-أ(تصنيف  تلقت الهيئة شكوى من شقيق المواطن بحر، وتابعتها تحت ٦/٦/٢٠٠بتاريخ  •
 خاطبت الهيئة جهاز األمن الوقائي في الضفة الغربية، والنيابة العامـة، وطالبـت              ٦/٦/٢٠٠٠بتاريخ   •

كما طالبت بالسماح لعائلة المتوفى بانتداب طبيب من طـرفهم          . التحقيق في ظروف وفاة المواطن بحر     
 . الشرعيلحضور عملية تشريح الجثة، وبتزويد الهيئة بنسخة عن تقرير الطبيب

 بياناً بشأن وفاة المواطن بحر، بينت فيه ظروف اعتقاله ووفاتـه،            ٦/٦/٢٠٠٠أصدرت الهيئة بتاريخ     •
وطالبت النيابة العامة، بصفتها جهة االختصاص، التحقيق في ظروف وفاة المواطن، وإبـداء الـرأي                

 . حول مسألة قانونية توقيفه من قبل جهاز األمن الوقائي
قت الهيئة ردا من النيابة العامة يفيد أن التحقيق في وفاة المواطن المذكور جـار                تل ٧/٦/٢٠٠٠بتاريخ   •

تحت إشراف النيابة العامة، وأنه طُلب من عائلة المتوفى اختيار طبيبين للمشاركة في معاينة الجثة مـع            
 .الطبيب الشرعي

ق التي شكلتها السلطة    خاطبت الهيئة قائد منطقة الخليل، بصفته رئيس لجنة التحقي        ١٠/٦/٢٠٠٠بتاريخ   •
 .الفلسطينية للتحقيق في وفاة المواطن المذكور، وطالبته تزويدها بنسخة عن تقرير الطبيب الشرعي

 خاطبت الهيئة النيابة العامة وطالبتها بالحصول على نتائج التحقيق في ظـروف             ١٨/٦/٢٠٠٠بتاريخ   •
إضـافة  . فه من قبل جهاز األمن الوقائي     وفاة المواطن المذكور، وإبداء الرأي حول مسألة قانونية توقي        

 . إلى تزويد الهيئة بنسخة عن تقرير الطبيب الشرعي
 خاطبت الهيئة جهاز األمن الوقائي من اجل تزويدها بنسخة من تقريـر الطبيـب               ٤/٧/٢٠٠٠بتاريخ   •

 .الشرعي
. قـائي  تلقت الهيئة نسخة من تقرير الطبيب الشرعي عن طريق جهاز األمن الو            ١٩/٨/٢٠٠٠بتاريخ   •

يفيد التقرير أن سبب وفاة المواطن خالد بحر هو االختناق نتيجة انسداد القصبات الهوائيـة بفضـالت                 
 .طعام



٢١٦ 
 

 :نتيجة المتابعة
 

 بتعاون من جهاز األمن الوقائي، مع توجيه نقـد إلـى         ٢٣/١٠/٢٠٠٠تم إغالق القضية بتاريخ     
ات القانونية التـي اتخـذت بحـق        جهاز األمن الوقائي لعدم توضيحه ألسباب االعتقال واإلجراء       

 .المواطن عند اعتقاله



٢١٧ 
 

 )٢(قضية رقم 
 من قبل جهاز األمن الوقائي) ن.ن(قضية اعتقال المواطن 

 
 :وقائع القضية

 
 .عاماً، طالب في جامعة القدس المفتوحة٢٥المواطن المذكور، من قباطية،  .١
من الوقائي في جنين، نقل بعـد        تم اعتقال المواطن المذكور من قبل جهاز األ        ١٢/١/٢٠٠٠بتاريخ   .٢

 .ذلك إلى سجن جنيد ومن ثم إلى سجن أريحا
 .يعاني المواطن المذكور من أمراض في الصدر نتيجة عمله في مناشير الحجر .٣

 
 :متابعات الهيئة

 
 ). ١أ،/٤-أ(، وتابعتها تحت تصنيف ٢٥/١/٢٠٠٠تلقت الهيئة شكوى المواطن بتاريخ  •
الدائرة القانونية في جهاز األمن الوقـائي، طالبـة منهـا توضـيح           خاطبت الهيئة    ١/٢/٢٠٠٠بتاريخ   •

 .األسباب القانونية الداعية العتقال المواطن المذكور، والسماح لعائلته بزيارته
 خاطبت الهيئة النيابة العامة، طالبة منها توضيح السند القانوني العتقال المواطن            ٢٧/٣/٢٠٠٠بتاريخ   •

 .المذكور
، ٢٥/٣/٢٠٠٠ ، و  ٢١/٢/٢٠٠٠سائل تذكيرية لجهاز األمن الوقـائي بتـاريخ         أرسلت الهيئة ثالث ر    •

 .٢٧/٦/٢٠٠٠و
 .٢٧/٦/٢٠٠٠ و ١٧/٤/٢٠٠٠أرسلت الهيئة كتابين تذكيريين للنيابة العامة بتاريخ  •
 تم االتصال مع جهاز األمن الوقائي لالستفسار عن ظـروف اعتقـال المـواطن               ٤/٧/٢٠٠٠بتاريخ   •

 .المذكور
 

 :نتيجة المتابعة
 

فـتم إغـالق القضـية بتـاريخ        . لم تتلق الهيئة أي رد من النيابة العامة أو من جهاز األمن الوقـائي             
 . مع توجيه نقد لجهاز األمن الوقائي وللنيابة العامة لعدم تعاونهما١١/١٠/٢٠٠٠

 
 



٢١٨ 
 



٢١٩ 
 

 )٣(قضية رقم 
 من قبل االستخبارات العسكرية) ع.ع(قضية اعتقال المواطن 

 
 :وقائع القضية

 
 . عاما٤٦ًمواطن المذكور، من طولكرم، ال .١
 .يعاني المواطن المذكور من وضع صحي صعب نتيجة مضاعفات مرض سكر الدم .٢
 تم اعتقال المواطن المذكور من قبل جهاز االستخبارات العسكرية من محله            ١٠/١٠/١٩٩٩بتاريخ   .٣

 .التجاري
م، نتيجة الرتفاع ضـغط الـدم،       نقل المواطن المذكور في اليوم التالي العتقاله إلى مستشفى طولكر          .٤

 .ونقل في اليوم الثالث على اعتقاله إلى سجن رام اهللا
 .حاولت زوجة المواطن المذكور زيارته لكن لم يسمح لها بذلك .٥

 
 :متابعات الهيئة

 
 ). أ /٤-أ(، وتابعتها تحت تصنيف ١١/١/٢٠٠٠تلقت الهيئة شكوى المواطن المذكور بتاريخ  •
الهيئة جهاز االستخبارات العسكرية، طالبـة منـه توضـيح األسـباب             خاطبت   ١٩/١/٢٠٠٠بتاريخ   •

 .القانونية الداعية العتقال المواطن المذكور، والسماح لعائلته بزيارته
 . خاطبت الهيئة النيابة العامة طالبة منها توضيح السند القانوني العتقال المواطن٢٤/١/٢٠٠٠بتاريخ  •
، ٢١/٢/٢٠٠٠ االسـتخبارات العسـكرية بتـاريخ        أرسلت الهيئـة أربعـة كتـب تذكيريـة لجهـاز           •

 .٢٧/٦/٢٠٠٠، و١٧/٤/٢٠٠٠، و٢٦/٣/٢٠٠٠و
 . ٢٥/٣/٢٠٠٠ و ٢١/٢/٢٠٠٠ بتاريخ  أرسلت الهيئة كتابين تذكيريين للنيابة العامة •
 

 :نتيجة المتابعة
 

لقضـية  أغلقـت الهيئـة ا    . لم تتلق الهيئة أي رد من النيابة العامة أو من جهاز االستخبارات العسكرية            
 . مع توجيه نقد لجهاز االستخبارات العسكرية وللنيابة العامة لعدم تعاونهما١١/١٠/٢٠٠٠بتاريخ 



٢٢٠ 
 



٢٢١ 
 

 )٤(قضية رقم 
 بمستحقات الضمان االجتماعي) ر.ج(قضية مطالبة المواطن 

 
 :وقائع القضية

 
 . عاما٣٧ًالمواطن المذكور من سكان رفح،  .١
ي عينة أثناء المواجهـات فـي أحـداث انتفاضـة      أصيب المواطن المذكور ف١٦/٥/٢٠٠٠بتاريخ   .٢

 .األسرى
 .تقدم المواطن المذكور بشكوى للهيئة لعدم استفادته من التأمين الصحي الحكومي .٣

 
 :متابعات الهيئة

 
 ) ١٦-أ( تلقت الهيئة قضية من المواطن المذكور وتابعتها تحت تصنيف ٢٥/٧/٢٠٠٠بتاريخ  •
ن وزارة الشؤون االجتماعية ورابطـة جرحـى فلسـطين،           خاطبت الهيئة كالً م    ٢٦/٧/٢٠٠٠بتاريخ   •

 .مستفسرة عن إمكانية استفادة المواطن المذكور، هو وأسرته، من التأمين الصحي الحكومي
 تلقت الهيئة رداً من وزارة الشؤون االجتماعية تطالب المواطن مراجعة مكاتبهـا           ٣١/٧/٢٠٠٠بتاريخ   •

 .قضيتهفي رام اهللا من أجل إيجاد الحل المناسب ل
تلقّت الهيئة رداً في ذات التاريخ من رابطة جرحى فلسطين يتشابه مضمونه مـع رد وزارة الشـؤون                   •

 .االجتماعية
 

 :النتيجة
 

 . ، بعد أن حصل المواطن المذكور على تأمين صحي٦/١١/٢٠٠٠أغلقت القضية بتاريخ 



٢٢٢ 
 



٢٢٣ 
 

 )٥(قضية رقم 
 من الوظيفة العامة) أ.خ(قضية فصل المواطن 

 
 :قضيةوقائع ال

 
 . عاماً، يعمل إمام مسجد٣٤المواطن المذكور من رام اهللا،  .١
 اتصلت دائرة أوقاف رام اهللا بالمواطن المذكور، حيث طُلب منـه مراجعـة              ٢٧/١/٢٠٠٠بتاريخ   .٢

 .الدائرة
 راجع المواطن المذكور دائرة أوقاف رام اهللا، حيث ابلغ شفاهة بقرار إيقافـه              ٢٨/١/٢٠٠٠بتاريخ   .٣

 .ظ على راتبه بناء على توصية الجهات األمنيةعن العمل والتحف
إشـارة  " تلقى المواطن نسخة من كتاب وزارة األوقاف ينص على مـا يلـي        ٣/٢/٢٠٠٠بتاريخ   .٤

، المتضمن عدم توصـية     ٣٠/١/٢٠٠٠لكتاب سماحة وكيل وزارة األوقاف والشؤون الدينية بتاريخ         
الـتحفظ علـى راتبـك اعتبـاراً مـن          الجهات األمنية المختصة، فقد تقرر إيقافك عـن العمـل و          

١/١/٢٠٠٠." 
 

 :متابعات الهيئة
 
 ). ج/١٤-أ( تلقت الهيئة شكوى من المواطن المذكور، وتابعتها تحت التصنيف ١٩/١/٢٠٠٠بتاريخ  •
 خاطبت الهيئة وزارة األوقاف موضحة لها أن إعطاء األجهزة األمنية الحق في             ١/٢٠٠٠/ ٢٠بتاريخ   •

أمر مخالف للقانون وينطوي على خرق واضح لحقوق المواطن، ومطالبـة           التحكم بوظائف المواطنين    
 .الوزارة بالعدول عن قرارها

 تلقت الهيئة رداً من وزارة األوقاف يفيد بأن فصل الموظف ووقف راتبـه مـن                ١٩/٤/٢٠٠٠بتاريخ   •
 .اختصاص ديوان الموظفين العام

ن الموظفين العام بهـذا الشـأن، قـررت         بعد اقتناع الهيئة بعدم جدوى مخاطبة وزارة األوقاف وديوا         •
 بقضية إلى محكمة العدل العليا فـي رام اهللا للطعـن   ٢٣/٣/٢٠٠٠التوجه إلى القضاء، وتقدمت بتاريخ   
 . في قرار وقف المواطن عن عمله

 
 :النتيجة

 

  .ما زال المواطن موقوفاً عن عمله، وما زالت القضية منظورة أمام محكمة العدل العليا
 
 
 
 

 
 



٢٢٤ 
 



٢٢٥ 
 

 )٦(ية رقم قض
 بالتثبيت في الوظيفة) ج.ن(قضية مطالبة المواطنة 

 
 :وقائع القضية

 
 .في وزارة اإلسكان) مراسلة( عاما، تعمل ٥٠المواطنة المذكورة من الخليل،  .١
 في دائرة اإلسكان في رام اهللا، وكانت        ١٩٩٠ وحتى عام    ١٩٨٣عملت المواطنة المذكورة منذ عام       .٢

 .ةموظفة مصنفة خالل هذه الفتر
 نقلت المواطنة المذكورة للعمل في دائرة حارس أمالك الغائبين، وتم تحويلهـا إلـى     ١٩٩٠في عام    .٣

 .موظفة بعقد
 .عند قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية تم تحويل المواطنة المذكورة للعمل بعقد مياومة .٤
 .طالبت المواطنة المذكورة وزارة اإلسكان تثبيتها في الوظيفة لكن دون جدوى .٥

 
 :تابعات الهيئةم
 
 ).ب/١٤-أ( تلقت الهيئة شكوى من المواطنة المذكورة، وتابعتها تحت تصنيف ٣/٦/٢٠٠٠بتاريخ  •
 توجهت الهيئة برسالة إلى وزارة اإلسكان طالبة النظـر فـي إمكانيـة تصـنيف                ٦/٦/٢٠٠٠بتاريخ   •

 .المواطنة وتثبيتها في الوظيفة
، و  ١٣/٩/٢٠٠٠، و ١٤/٨/٢٠٠٠ان بتـاريخ    أرسلت الهيئة ثالثة كتـب تذكيريـة لـوزارة اإلسـك           •

٣٠/١٠/٢٠٠٠. 
 يفيد بان ديوان الموظفين العام قد قرر تثبيت         ٦/١١/٢٠٠٠تلقت الهيئة رداً من وزارة اإلسكان بتاريخ         •

 .المواطنة المذكورة
 

 :النتيجة
 

 . تم إغالق القضية بتعاون وزارة اإلسكان والوصول إلى نتيجة مرضية
 
 
 
 
 
 



٢٢٦ 
 



٢٢٧ 
 

 )٧(قضية رقم 
 من العمل) ن.ع(ضية فصل المواطن ق

 
 :وقائع القضية

 
 . عاما٢٦المواطن المذكور من سكان رفح،  .١
 . تم تعيين المواطن المذكور سائقا ألحد أعضاء المجلس التشريعي١/١٢/١٩٩٨بتاريخ  .٢
 . أنهى ديوان الموظفين العام عقد عمل المواطن المذكور دون إبداء أي سبب١/٩/١٩٩٩بتاريخ  .٣

 
 :هيئةمتابعات ال

 
 ).ج/١٤/أ(، وتابعتها تحت تصنيف ١٦/١٠/١٩٩٩تلقت الهيئة شكوى المواطن بتاريخ  •
 خاطبت الهيئة كالً من دائرة الشؤون اإلدارية في المجلس التشريعي، وديـوان             ٢٣/١٠/١٩٩٩بتاريخ   •

 .الموظفين العام لالستفسار عن أسباب فصل المواطن المذكور من عمله
 .هيئة كتابيها السابقين برسالة تذكيرية إلى ديوان الموظفين العام أتبعت ال٧/١١/١٩٩٩بتاريخ  •
 مفاده  ٢٤/١٢/٢٠٠٠تلقت الهيئة رداً من مدير عام الشؤون اإلدارية في المجلس التشريعي مؤرخاً في               •

 .بأنه تم إنهاء عقد المواطن لعدم اجتيازه فترة التجربة بنجاح
وحقوق اإلنسان في المجلـس التشـريعي، وبتـاريخ     خاطبت الهيئة لجنة الرقابة  ١٨/٤/٢٠٠٠بتاريخ   •

 . اتبعت الهيئة خطابها برسالتين تذكيريتين للجنة المذكورة٢٠٠٠ /٢/٥و١
 

 :النتيجة
 

فتم إغالق القضـية دون  . لم تتلق الهيئة أي رد من لجنة الرقابة وحقوق اإلنسان في المجلس التشريعي    
 .الوصول إلى نتيجة



٢٢٨ 
 



٢٢٩ 
 

 )٨(ية رقم قض
 بتنفيذ أحكام القضاء) ق.س( المواطن قضية مطالبة

 
 :وقائع القضية

 
 . عاما٦٠المواطن المذكور من سكان غزة،  .١
 .المواطن المذكور يملك بناية، جزء منها مؤجر لشركة فلسطين للتأمين .٢
 أقام المواطن المذكور دعوى فسخ عقد إيجار أمام محكمة صـلح غـزة، وبتـاريخ      ١٩٩٤في عام    .٣

 .ة قرارها بفسخ العقد وتسليم العقار للمواطن المذكور أصدرت المحكم٢٥/٢/١٩٩٨
وبعد امتناعهـا   .  أرسلت المحكمة إخطاراً إلى الشركة لتنفيذ القرار طواعية        ٢٨/١٢/١٩٩٨بتاريخ   .٤

عن التنفيذ، أرسلت المحكمة عدداً من الكتب إلى الشرطة لمساعدة المواطن المذكور في تنفيذ قـرار                
 .المحكمة بالقوة إن لزم األمر

 .لم يتم االستجابة إلى طلب المحكمة ولم يتمكن المواطن من تنفيذ القرار الصادر عن المحكمة .٥
 

 :متابعات الهيئة
 
 ).٥/أ( وتابعتها تحت تصنيف ٢٠/٨/٢٠٠٠تلقت الهيئة شكوى المواطن المذكور بتاريخ  •
وى المـواطن   خاطبت الهيئة كالً من النيابة العامة والشرطة لالستفسار عـن شـك      ٣/٩/٢٠٠٠بتاريخ   •

 .المذكور، مطالبة التدخل من أجل تنفيذ القرار الصادرة عن المحكمة الفلسطينية
 .، خاطبت الهيئة كالً من وزارة العدل والمحكمة العليا، في ذات الموضوع٣/٩/٢٠٠٠بتاريخ  •
عـدل،   أرسلت الهيئة كتباً تذكيرية إلى كل من النيابة العامة، والشرطة، ووزارة ال         ٢٥/٩/٢٠٠٠بتاريخ   •

 .والمحكمة العليا
 . أتبعت الهيئة كتبها السابقة بكتب تذكيرية إلى المخاطبين أعاله١١/١٠/٢٠٠٠بتاريخ  •
 

 :النتيجة
 

 .لم تتلق الهيئة أي رد، فأغلقت القضية لعدم تعاون الجهات المذكورة، مع توجيه نقد لكل منها
 
 

 
 
 
 

 
 
 



٢٣٠ 
 



٢٣١ 
 

 )٩(قضية رقم 
 )ز.ح(قضية احتجاز المواطن 

 الشرطة الفلسطينيةمن قبل 
 

 :وقائع القضية
 

 . عاماً، يعمل شرطياً في رام اهللا٢١المواطن المذكور من مخيم الشاطئ،  .١
 عاد المواطن المذكور إلى غزة للمشاركة في تلقي العزاء بعد استشهاد شقيقته             ٢٠/٧/٢٠٠٠بتاريخ   .٢

 .على يد القوات اإلسرائيلية
 رام اهللا، تم احتجازه من قبل القـوات اإلسـرائيلية           في طريق عودة المواطن المذكور إلى عمله في        .٣

 .سحب بطاقة العبور منه وأعيد إلى غزة، وتم )أيرز(عند معبر 
 . تم استدعاء المواطن المذكور من قبل الشرطة الفلسطينية وتم احتجازه٢٦/٧/٢٠٠٠بتاريخ  .٤

 
 :متابعات الهيئة

 
 ).أ /٤/أ(  تابعتها تحت تصنيف  ،المذكور تلقت الهيئة شكوى من والدة المواطن ٢٩/٧/٢٠٠٠بتاريخ  •
 قامت الهيئة بمخاطبة مدير الشرطة لالستفسار عـن سـبب احتجـاز المـواطن     ٢٩/٧/٢٠٠٠بتاريخ   •

 .المذكور
أعاد مدير الشرطة الرسالة للهيئة رافضاً استالمها بعد أن وضع مالحظات عليها، مفادها بأنه ال عالقة                 •

 .يئة التدخل فيما اعتبره شؤون الشرطة الداخلية، وال يجوز للهألحد بأفراد الشرطة
 خاطبت الهيئة كالً من أمين عام الرئاسة ووزير العدل حول القضية، مؤكدة بـأن   ١٤/٨/٢٠٠٠بتاريخ   •

 المـواطنين، حقوقـا   لغيرهم منألفرادها، كما   أن   و ،الشرطة هي مؤسسة عامة هدفها خدمة المواطنين      
مواطن أن يشكو ومن حق الهيئة االستفسار والتأكد من سالمة         مصانة بالقانون، ومن حق الشرطي كأي       

 .اإلجراءات وقانونيتها
 

 :النتيجة
 

 .أغلقت القضية بعد أن تم اإلفراج عن المواطن المذكور، مع توجيه نقد للشرطة
 
 

 
 
 
 

 
 



٢٣٢ 
 



٢٣٣ 
 

 )١٠(قضية رقم 
 وآخرين بمستحقاتهم المالية) ش.أ(قضية مطالبة المواطن 

 
 :وقائع القضية

 
 . عاما٤٥اطن المذكور من خان يونس، المو .١
 تم انتداب المواطن المذكور مع عدد من المهندسين والعاملين في البلدية للعمل فـي               ١٩٩٨في عام    .٢

 .شركة الكهرباء الفلسطينية
 لـم   لكنهمقام المواطنون المذكورون بمطالبة البلدية بصرف مستحقاتهم عن الفترة السابقة النتدابهم،             .٣

 .من هذه المستحقاتيتلقوا سوى جزء 
 

 :متابعات الهيئة
 
، وتابعتها تحت تصنيف    ٤/٦/٢٠٠٠ موظفاً آخر، بتاريخ     ٢٦تلقت الهيئة شكوى المواطن المذكور، مع        •

 ).ب/١٤/أ(
طالبتـه بـدفع مسـتحقات المـواطنين         و  خاطبت الهيئة رئيس بلدية خان يـونس       ٧/٦/٢٠٠٠بتاريخ   •

  .المذكورين
 .كتاباً تذكيرياً إلى رئيس بلدية خان يونس  أرسلت الهيئة ٢٤/٦/٢٠٠٠بتاريخ  •
 . أرسلت الهيئة كتاباً تذكيرياً آخر إلى رئيس البلدية١١/٧/٢٠٠٠بتاريخ  •
تلقت الهيئة رداً من رئيس بلدية خان يونس، مفاده أن البلديـة قامـت بمخاطبـة           ١٧/٧/٢٠٠٠بتاريخ   •

 .م حال وصول رد الوزارة وستقوم البلدية بعمل الالز،وزارة الحكم المحلي بخصوص الشكوى
 ٢٢/٨/٢٠٠٠واصلت الهيئة اتصاالتها مع البلدية إلى أن تلقت رداً ثانياً من رئيس البلدية مؤرخاً فـي                  •

مفاده أن البلدية بدأت بصرف فروقات المستحقات للعاملين وستنتهي، من صرفها فـي شـهر أيلـول                 
 .القادم

 
 :النتيجة

 
 خـالل  منتأكدت حاب الشكوى لضمان صرف المستحقات، إلى أن  قامت الهيئة بالمتابعة مع البلدية وأص     

 من بلدية خـان     أغلقت القضية بتعاون إيجابي   .  بأنه تم بالفعل صرف مستحقاتهم كاملة      أصحاب الشكوى 
 .يونس

 
 
 

 
 
 



٢٣٤ 
 



٢٣٥ 
 

 )١١(قضية رقم 
 من قبل جهاز األمن الوقائي) ت.ع(قضية احتجاز المواطن 

 
 :وقائع القضية

 
 . عاماً ٤٠ سكان بيت الهيا، المواطن المذكور من .١
 وتم احتجـازه فـي   ، تم اعتقال المواطن المذكور من قبل جهاز األمن الوقائي١٥/١/٢٠٠٠بتاريخ   .٢

 .مدينة غزةفي مركز التوقيف التابع للجهاز بتل الهوى 
مـع صـهر أحـد الضـباط     ) دين(أدعى المواطن المذكور بأن اعتقاله جاء على خلفية نزاع مدني   .٣

 . جهاز األمن الوقائيالعاملين في
رهن االعتقال على التوقيع على بيع      أثناء وجوده    تم إرغام المواطن المذكور      ١٥/٢/٢٠٠٠بتاريخ   .٤

 وتم تحرير العقد على النماذج الخاصة، وبتصـديق مـن أحـد             ،منزل عائلته كضمانة لتسديد الدين    
 .المحامين النظاميين

 .ور تم إخالء سبيل المواطن المذك١٦/٢/٢٠٠٠بتاريخ  .٥
عندما لم يتمكن المواطن المذكور من تسديد الدين تم اعتقاله مجدداً من قبل جهاز األمـن الوقـائي                   .٦

 .٢٩/٤/٢٠٠٠بتاريخ 
 ظـل يتعـرض   لكنـه  تم اإلفراج عن المواطن المـذكور بـأمر المحكمـة،     ١٢/٧/٢٠٠٠تاريخ  ب .٧

 .األمن الوقائيلالستدعاءات المتكررة من قبل جهاز 
 

 :متابعات الهيئة
 
و  أ/٤/أ(، وتابعتها تحت التصنيف ١٢/٢/٢٠٠٠ت الهيئة شكوى من عائلة المواطن المذكور بتاريخ تلق •

 ).٢٦ ، ٢٥/أ
 قامت الهيئة بمخاطبة النيابة العامة وجهاز األمن الوقائي لالستفسار عن شـكوى             ١٩/٢/٢٠٠٠بتاريخ   •

 .المواطن المذكور
مـا ورد  ل ذات القضية مطالبة التحقيـق في  خاطبت الهيئة نقابة محامي فلسطين حو٨/٥/٢٠٠٠بتاريخ   •

 عقد البيع الذي تم تحريره من       بمصادقة  حول قيام أحد المحامين النظاميين      المذكور في شكوى المواطن  
 .مواطن المذكور وهو رهن االعتقالالقبل أفراد من جهاز األمن الوقائي والتوقيع عليه من قبل 

 كتابها إلى النيابة العامة وجهـاز األمـن الوقـائي            أتبعت الهيئة  ٧/٦/٢٠٠٠ و   ٢٠/٥/٢٠٠٠بتاريخ   •
 .برسالتين تذكيريتين

 أتبعت الهيئة كتابها إلـى نقابـة محـامي فلسـطين برسـالتين              ٧/٦/٢٠٠٠ و   ٢١/٥/٢٠٠٠بتاريخ   •
 .تذكيريتين

يفيد بأن النقابة أجـرت التحقيـق مـع     تلقت الهيئة رداً من نقابة محامي فلسطين        ١٣/٦/٢٠٠٠بتاريخ   •
 . وسيتم إعالم الهيئة بالنتائجلمذكورالمحامي ا



٢٣٦ 
 

 تلقت الهيئة رداً من النيابة العامة جاء فيه بأن المواطن المذكور قد تم اعتقاله مـن                 ٨/٧/٢٠٠٠بتاريخ   •
 وقد تم إحالتـه إلـى       ،قبل جهاز األمن الوقائي على خلفية ارتكابه العديد من قضايا النصب واالحتيال           

 .لى خلفية إصداره شيكاً بدون رصيد ع٤/٧/٢٠٠٠النيابة العامة بتاريخ 
 

 :النتيجة
 

تم إغالق ملف القضية من قبل الهيئة بعد حضور المواطن للهيئة، بعد اإلفراج عنه وطلبه تعليق متابعة                 
 .الملف

 
 
 



٢٣٧ 
 

 )١٢(قضية رقم 
 من قبل أفراد الشرطة البحرية) ي.ر(قضية إطالق النار على المواطن 

 
 :وقائع القضية

 
 . عاما٤٨ً ، ، غزة فير من سكان حي الرمالالمواطن المذكو .١
فوجئ بإطالق أعيـرة    ،  أثناء عودة المواطن المذكور من عمله إلى منزله         ، و ٢٣/٣/٢٠٠٠بتاريخ   .٢

  حراسة منزل أحد المسـؤولين تولوننارية تجاهه من قبل أفراد من عناصر الشرطة البحرية الذين ي  
 . في منظمة التحرير الفلسطينية

مذكور إصابات بالغة وتم نقله إلى مستشفى الشفاء بغزة من قبل أفراد من القـوة               أصيب المواطن ال   .٣
 . مصادفة في المكانوا تواجدذين ال١٧الـ

 . شهورلعدة وظل يخضع للعالج ،غادر المواطن المذكور المستشفى بعد أربعة أيام .٤
 

 :متابعات الهيئة
 
 ).٢٦/أ(عتها تحت تصنيف  وتاب٢٨/٢/٢٠٠٠تلقت الهيئة شكوى المواطن المذكور بتاريخ  •
 خاطبت الهيئة مدير األمن العام ومدير الشرطة البحرية مستفسـرة عـن شـكوى               ٤/٣/٢٠٠٠بتاريخ   •

 .المواطن المذكور
 . خاطبت الهيئة مرة أخرى كالً من مدير األمن العام ومدير الشرطة البحرية١٢/٣/٢٠٠٠بتاريخ  •
 . مدير األمن العام ومدير الشرطة البحرية خاطبت الهيئة مرة ثالثة كالً من٢٥/٣/٢٠٠٠بتاريخ  •
 .قامت الهيئة باالتصال هاتفياً بالجهتين المخاطبتين دون نتيجة •
 

 :النتيجة
 

 . لعدم تعاون األمن العام والشرطة البحرية٢٢/٧/٢٠٠٠أغلقت الهيئة ملف القضية بتاريخ 
 

 
 
 



٢٣٨ 
 



٢٣٩ 
 

 )١٣(قضية رقم 
 راتمن قبل جهاز المخاب) ز.ط(قضية اعتقال المواطن 

 
 :وقائع القضية

 
 .عاما٢٠ًالمواطن المذكور من سكان جباليا،  .١
 تم اعتقال المواطن المذكور من قبل جهاز المخابرات العامة وتم احتجازه فـي              ٥/٧/٢٠٠٠بتاريخ   .٢

 . مدينة غزة فيمركز التوقيف التابع للجهاز بالسرايا
 .لم يتم إبالغ عائلة المواطن المذكور عن مكان أو سبب االعتقال .٣

 
 :متابعات الهيئة

 
 ).أ/٤/أ( وتابعتها تحت تصنيف ٨/٧/٢٠٠٠ذوي المواطن المذكور بتاريخ من تلقت الهيئة شكوى  •
 خاطبت الهيئة النيابة العامة والمخابرات العامة لالستفسار عـن سـبب اعتقـال              ١٥/٧/٢٠٠٠بتاريخ   •

بزيارته من قبل ممثل عـن   المواطن المذكور وعن اإلجراءات القانونية المتخذة بحقه، وطلبت السماح
 .الهيئة

 حيـث   ، تم السماح لممثل عن الهيئة بزيارة المعتقل المذكور في مكـان توقيفـه             ١٥/٧/٢٠٠٠بتاريخ   •
 عدم عرضه على النيابة العامة أو قاضـي الصـلح وفقـاً             ، ومن اشتكى من ظروف االعتقال الصعبة    

 . وادعى أن اعتقاله جاء على خلفية انتمائه السياسي،للقانون
ـ             ٢٥/٧/٢٠٠٠بتاريخ   •  واطن خاطبت الهيئة النيابة العامة وجهاز المخابرات العامة حـول شـكوى الم

 .المذكور، وطالبت في التحقيق في األمر وإطالعها على النتائج
 تلقت الهيئة رداً من المخابرات العامة مفاده أن المواطن المذكور موقوف علـى              ٢٦/٧/٢٠٠٠بتاريخ   •

 .ذمة قضية أمنية
 .الهيئة اتصاالتها مع المخابرات العامة مطالبة التحقيق في ظروف اعتقال المواطن المذكورتابعت  •
المـواطن   تلقت الهيئة رداً آخر من المخابرات العامة مفاده أنه قـد تـم توقيـف                 ٣/٨/٢٠٠٠بتاريخ   •

 ألسباب أمنية، الرتكابه أفعال مـن شـأنها المسـاس بـاألمن السياسـي          ٥/٧/٢٠٠٠المذكور بتاريخ   
 .العسكري للسلطة الوطنية الفلسطينيةو

قامت الهيئة باالتصال مجدداً مطالبة المخابرات العامة التحقيق في شكوى المعتقل المذكور، فكان الـرد             •
 دون أن توجه له أي اتهامات محددة أو تسجل          ٣/٨/٢٠٠٠ في ذات اليوم     ن المواطن  تم اإلفراج ع   هبأن

 .ضده أية قضية
 

 :النتيجة
 

 . المذكورواطن ملف القضية بعد اإلفراج عن المأغلقت الهيئة
 

 



٢٤٠ 
 



٢٤١ 
 

 )١٤(قضية رقم 
 ومطالبتها بتقديم المساعدة لغرض العالج) ق.ف(قضية المواطنة المريضة 

 
 :وقائع القضية

 
 .عاما٤٨ًالمواطنة المذكورة من سكان مدينة غزة،  .١
  بسـبب إصـابتها  ثـدي  عملية استئصال التجرأ ، في األردنواطنةأثناء إقامة المو ١٩٩٥في عام   .٢

 .الديوان الملكي في أحد المستشفيات األردنية على نفقة ،سرطانبال
 عادت المواطنة المذكورة مع عائلتها لإلقامة فـي غـزة، وعنـد مراجعتهـا               ١/٤/٢٠٠٠بتاريخ   .٣

 رفضت إدارة المستشفى طلبها لعدم توفر تـأمين صـحي           ،لمستشفى الشفاء في غزة لمتابعة العالج     
 .على دفع مصاريف العالجوعدم مقدرتها 

توجهت المواطنة المذكورة إلى جهات عديدة طالبة المساعدة دون جدوى، في وقت كانـت حالتهـا                 .٤
 .الصحية تسوء النقطاعها عن العالج

 
 :متابعات الهيئة

 
 ).أ/١٧/أ( وتابعتها تحت تصنيف ١٢/٨/٢٠٠٠تلقت الهيئة شكوى المواطنة المذكورة بتاريخ  •
اطبت الهيئة وزارة الصحة من أجل مساعدة المواطنة المـذكورة فـي تلقـي               خ ٢١/٨/٢٠٠٠بتاريخ   •

 .العالج
 تلقت الهيئة رداً من وزارة الصحة يفيد الموافقة على عالج المريضة المـذكورة              ٢٦/٨/٢٠٠٠بتاريخ   •

 . مع إعفائها من رسوم التأمين الصحيصرف العالج الالزم لها، و،على حساب وزارة الصحة
 

 :النتيجة
 

 .ت الهيئة ملف القضية مع اإلشارة إلى تعاون وزارة الصحةأغلق
 

 



٢٤٢ 
 



٢٤٣ 
 

 )١٥(قضية رقم 
 وآخرين) ع.ي(قضية المواطن 

 
 :وقائع القضية

 
 .خان يونسفي المواطنون المذكورون من سكان منطقة الربوات الغربية  .١
 أسـالك   إضافة إلى وجودوجود أعمدة كهربائية قرب المنازل،ن يعاني سكان المنطقة منذ سنوات م      .٢

 .إلى حد اصطدامها بوسائل النقلفي الشوارع  منخفضة كهرباء
 

 :متابعات الهيئة
 
 ).٢٤/أ( وتابعتها تحت تصنيف ١٠/٤/٢٠٠٠تلقت الهيئة شكوى المواطنين المذكورين بتاريخ  •
 مستفسـرة ، و خاطبت الهيئة سلطة الطاقة عارضة شكوى المواطنين المـذكورين ١٧/٤/٢٠٠٠بتاريخ   •

 .طةعن موقف السل
 أتبعت الهيئة كتابها إلى سلطة الطاقة برسالتين تذكيريتين حـول           ١٥/٥/٢٠٠٠ و   ،١/٥/٢٠٠٠بتاريخ   •

 .ذات الشكوى
 وتعليمـات   ، يفيد أنه بناء على شكوى المـواطنين       ١٨/٥/٢٠٠٠ فيتلقت الهيئة رداً من سلطة الطاقة        •

ت الضـرورية المتعلقـة      جرى معالجة األمر وتنفيـذ كافـة االحتياجـا         ،رئيس سلطة الطاقة  / الوزير
 .١٦/٥/٢٠٠٠بالموضوع بتاريخ 

 تقدم المواطنون المذكورون بالشكر للهيئة هاتفياً ومن علـى صـفحات جريـدة              ١٧/٥/٢٠٠٠بتاريخ   •
 . محلية، مثمنين ما تم تحقيقه بمساعدة الهيئة وسلطة الطاقة

 .عاونها وتجاوبها أرسلت الهيئة رسالة شكر وتقدير إلى سلطة الطاقة على ت٢٢/٥/٢٠٠٠بتاريخ  •
 

 :النتيجة
 

 .سلطة الطاقة تم إغالق الهيئة القضية مع اإلشارة إلى تعاون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٢٤٤ 
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